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Πξόινγνο 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε από ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Απηνκαηηζκνύ ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά Γεώξγαξε Ισάλλε θαη Υαηδεεπζηξαηίνπ 

Δκκαλνπήι ππό ηηο νδεγίεο ηνπ θ. Παπνπηζηδάθε Μηραήι Δπίθνπξνπ θαζεγεηή ηνπ 

νκόηηκνπ ηκήκαηνο, δηάξθεηαο ελόο εμακήλνπ θαη απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Πόιεσο ηεο Κνξίλζνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

  Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηα ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνύ ηα νπνία ζπλαληώληαη ζηηο ηππηθέο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ 

Λπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, Αλαιύνληαη νη απηνκαηηζκνί νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη 

γηα ηελ αζθαιή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. Σν πεδίν κειέηεο είλαη ε κνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ ηεο Πόιεσο ηεο Κνξίλζνπ θαζώο θαη νη 

θσηνγξαθίεο νη νπνίεο ζπλνδεύνπλ ηα θείκελα. Η εξγαζία απηή ζα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βειηησηηθέο πξνηάζεηο γηα 

ηελ κνλάδα βάζεη ηεο εμέιημεο ησλ απηνκαηηζκώλ ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο. 

ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή-βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηόζν ηεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ όζν θαη ζηελ 

εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ αιιά θαη ζηελ ζεκεξηλή πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε. 

ην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύνληαη ηόζν  ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο 

Μνλάδαο επεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Κνξίλζνπ όζν θαη ηα ζπζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ 

ηα νπνία ππάξρνπλ ζε θάζε ζηάδην. 

Σν ηξίην θεθάιαην εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ ζε θάζε ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη πξνηείλεη βειηησηηθέο 

θαηεπζύλζεηο. 

ηα παξαξηήκαηα ηέινο παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ ηεο 

Μνλάδαο θαη ησλ απηνκαηηζκώλ απηήο. 
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1 Δηζαγωγή 

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο γεο πξνβιέπεηαη φηη ζα δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σν πνζνζηφ απηφ ην 2025 

εθηηκάηαη φηη  ζα θηάζεη ζην 60% ζε πιεζπζκφ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ 

[1]. Οη αζηηθέο απηέο πεξηνρέο δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη θεληξηθέο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη αξθεηέο πεξηνρέο, 

αζηηθέο θαη κε αζηηθέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ  πξφζβαζε ζε απνρεηεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Αλ δελ 

αληηκεησπηζηεί ζσζηά ε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ ηφηε ζα 

παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζηάζεηο (εηθφλα 

1) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.  ωλινεσ αποχζτευςθσ ςθμειωμζνοι με κφκλουσ καταλιγουν ςτο ρζμα Βρυςάκι 

(Άγιοσ τζφανοσ Αττικισ) *2+. 

πγθεθξηκέλα θάζε νηθία πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο 

παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, νχησο ψζηε είηε λα ηηο 

αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεί ηα επεμεξγαζκέλα 

ιχκαηα,  είηε λα ηηο απνκαθξχλεη κε αζθάιεηα θαη νηθνλνκία απφ ηελ νηθία. 
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1.1 Ηζηνξία ζπζηεκάηωλ απηνκαηηζκνύ 

Δίλαη γεγνλφο [3] φηη ν 20νο αηψλαο είλαη ν αηψλαο πνπ ζεκαηνδνηήζεθε 

απφ πνιιά επηηεχγκαηα ηα νπνία άιιαμαλ ηελ κνξθή ηνπ θφζκνπ. Πνιιέο 

απφ ηηο επθνιίεο(απηνκαηηζκνί) πνπ ηψξα ζεσξνχκε δεδνκέλεο, πξηλ απφ 100 

ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ άπηαζηα φλεηξα, ελψ πξηλ απφ 200 ρξφληα φια 

απηά αλήθαλ ζηελ Δπηζηεκνληθή Φαληαζία. 

Καηαξρήλ, ε αλαθάιπςε ηνπ ειεθηξηζκνχ [4] θαη ε δηάδνζή ηνπ ηνλ 

20ν αηψλα έδσζε ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηηο πφιεηο, ηα εξγνζηάζηα, ηα 

ζπίηηα θαη ηνλ θσηηζκφ θαη άιιαμε γηα πάληα ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

        Δπηπιένλ ην Ραδηφθσλν θαη ε Σειεφξαζε ήηαλ δχν θχξηνη παξάγνληεο 

πνπ ζπληέιεζαλ ζε θνηλσληθέο αιιαγέο κέζα ζηνλ 20ν αηψλα. Άλνημαλ 

παξάζπξα ζε άιιεο ρψξεο θαη ηξφπνπο δσήο, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία, φπσο απηή γξάθεηαη θαζεκεξηλά.                              

Γηακφξθσζαλ  λένπο θαλφλεο ζηελ ελεκέξσζε, ηελ δηαζθέδαζε, αθφκα θαη   

ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Απφ ηα πξψηα ζπζηήκαηα πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ ν 

αζχξκαηνο ηειέγξαθνο κέρξη ηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζεκεξηλά δνξπθνξηθά 

ζπζηήκαηα, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εμειίζζνληαη ηερλνινγίεο πνπ 

πιεξνθνξνχλ θαη ςπραγσγνχλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. 

Σν Σειέθσλν ήηαλ αθφκα έλα επίηεπγκα πνπ νη βάζεηο ηνπ ηέζεθαλ ηνλ 

19ν αηψλα, αιιά δηαδφζεθε εθηελψο ζαλ κέζν άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

θίισλ, ζπγγελψλ, εηαηξεηψλ, αθφκα θαη εζλψλ απφ ηνλ 20ν αηψλα κέρξη 

ζήκεξα. Ζ εμέιημε θαη εδψ ήηαλ ζεκαληηθή, απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ 

δηθηχσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ, κέρξη ηελ αλάπηπμε 

νπηηθψλ ηλψλ θαη ηελ ρξήζε δνξπθφξσλ.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη εμειίμεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθηαθψλ 

ζπζθεπψλ άιιαμαλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν  δσήο ηνπ αλζξψπνπ ηνπ 20νπ 

αηψλα, πεξηνξίδνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφπν απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη. Έηζη ηε ζέζε ηεο θιαζηθήο ζθνχπαο,  ηεο ζθάθεο, ηνπ 

κπξηθηνχ, ηνπ ηεγαληνχ, ηεο ζφκπαο θ.α. παίξλνπλ ε ειεθηξηθή ζθνχπα, 

ην  ειεθηξηθφ πιπληήξην, ε θαθεηηέξα, ε θξηηέδα, ηα ειεθηξηθά ζψκαηα 

(αεξφζεξκν)  θ.α. 

Οη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ειεθηξηθέο θνπδίλεο δηαζέηνπλ θεξακηθέο 

εζηίεο θαη πιήζνο απηνκαηηζκψλ γηα κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 
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πςειφηεξε αζθάιεηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

βάζεο εζηηψλ κφιηο πεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

ηειεπηαία ρξήζε, ελψ ππάξρεη θαη πιήθηξν αζθαιείαο πνπ απνηξέπεη ηπρφλ 

αλεπηζχκεηε ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο απφ παηδηά. Παξάιιεια έλαο 

θεληξηθφο δηαθφπηεο κε ιεηηνπξγία «pause» θαη «stop» δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απελεξγνπνηείηαη γξήγνξα θαη άλεηα ε βάζε εζηηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο, 

ελψ ε ιεηηνπξγία κλήκεο επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ γηα ην 

καγείξεκα θαη ην ςήζηκν. Δπίζεο, κε ηνλ ρξνλνδηαθφπηε κπνξεί λα θαζνξηζηεί 

ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο θνπδίλαο. 

Απηά απνηεινχλ κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα απφ ηελ εμέιημε ησλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζε έλα 

λνηθνθπξηφ. Γεγνλφο είλαη φηη κε απηά ε πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ έρεη 

αιιάμεη αιιά επίζεο ζεκαληηθφ είλαη φηη ε εμέιημε απηή ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ζηελ δήηεζε γηα ελέξγεηα, δεδνκέλνπ φηη φιεο απηέο νη 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο είλαη ελεξγνβφξεο. Υαξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α πνπ αθνινπζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ απαηηνχλ κεξηθέο 

απφ απηέο ηηο ζεκεξηλέο νηθηαθέο ζπζθεπέο. 

 

1.1.1 Οη απηνκαηηζκνί ζηελ Αξραηφηεηα 

         Απφ ηνπο αξραίνπο κχζνπο, ηα απηφκαηα ζπλδένπλ ην ηερληθφ φξακα, ην 

φλεηξν ηνπ αλζξψπνπ λα θαηαζθεπάζεη κεραλέο απηνθίλεηεο, πνπ λα 

ελεξγνχλ απφ κφλεο ηνπο, ζαλ φληα αιεζηλά, κε ηελ εμειηγκέλε θαη 

εθαξκνζκέλε ηερλνινγία θάζε επνρήο, ζπλδένπλ ηελ ηερλνινγία κε ηελ 

πνίεζε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηέρλε. Απνθαζηζηνχλ έηζη κία ηζηνξηθή αδηθία, 

αλεβάδνληαο ηελ παξαγλσξηζκέλε αξραία ειιεληθή ηερλνινγία ζην επίπεδν 

ησλ άιισλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο αξραηφηεηαο. 

Αστόματες πύλες ναού 

  Σελ ηδηφηεηα ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζεξκαηλφκελνπ αέξα αμηνπνηεί ν Ζξψλ γηα λα 

θαηαζθεπάζεη αθφκε πχιεο λανχ πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ απηφκαηα. «Ναφο 

θαηαζθεπάδεηαη, έηζη ψζηε, κφιηο αλάβεη θσηηά ζε βσκφ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

είζνδν ηνπ, θαη γίλεη ζπζία, νη πφξηεο ηνπ λανχ λα αλνίγνπλ απηφκαηα θαη 

κφιηο ζβήζεη ε θσηηά πάιη λα θιείλνπλ» (Ζξψλ, Πλεπκαηηθά, Α, 38).ηαλ 
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αλάςεη ε θσηηά ζην Βσκφ, δηαζηέιιεηαη ν ζεξκαηλφκελνο αέξαο ζην δνρείν 

θάησ απφ ην βσκφ, πηέδεη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ζηεγαλφ θαη ζηαζεξφ 

δνρείν πην θάησ θαη ην κεηαθέξεη ζε έλα θηλεηφ δνρείν, ζπλδεκέλν κέζσ 

ηξνραιηψλ θαη αληίβαξσλ κε ηηο πχιεο ηνπ λανχ. Ο κεραληζκφο απηφο 

εθαξκφζηεθε πηζαλφλ ζην κεγάιν λαφ ηεο Δθέζηαο Αξηέκηδνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. Σν απηφκαην άλνηγκα ησλ ζπξψλ ηνπ Νανχ πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ν Ήξσλαο 

απφ ην βηβιίν «Πεξί Απηνκαηνπνίεζεο»[6] 

Το ωρολόγιο τοσ Κτησίβιοσ 

     Σν πδξαπιηθφ σξνιφγην ηνπ Κηεζίβηνπ, πηζαλφλ ην αξραηφηεξν ηνπ είδνπο, 

πεξηέρεη φκσο κηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα επηλφεζε. Ηδνχ αξρηθά ε γεληθή 

πεξηγξαθή: Νεξφ ξέεη κε ζηαζεξή ξνή απφ αθξνθχζην Γ κέζα ζε κεγάιν 

δνρείν ΑΑ θαη αλπςψλεη πισηήξα Π. ηνλ πισηήξα είλαη πξνζαξκνζκέλνο 

θαλφλαο Κ θαη πάλσ ζε απηφλ αγαικαηίδην Ρ πνπ ιεηηνπξγεί σο δείθηεο θαη 

δείρλεη ηηο ψξεο πάλσ ζε κία θαηαθφξπθε παξαζηάδα Χ, ε θιίκαθα ηεο 

νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε πξνζζήθε ή αθαίξεζε «παξεκβιεκάησλ», αλάινγα 

κε ηηο απμνκεηψζεηο ηεο δηάξθεηαο ησλ σξψλ. 
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Εικόνα 3. Σν σξνιόγην ηνπ Κηεζίβηνπ [6]. 

  ηνλ θαλφλα Κ είλαη επίζεο πξνζαξκνζκέλνο νδνλησηφο ηξνρφο πνπ θηλεί 

έλα θαηαθφξπθν ηχκπαλν , κε ραξάμεηο θάζεηεο γηα ηνπο κήλεο θαη εγθάξζηεο 

-φρη φκσο παξάιιειεο- γηα ηηο ψξεο, έηζη ψζηε λα ζπλππνινγίδεηαη ε 

κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο ησλ σξψλ αλά κήλα. ηνλ νδνλησηφ ηξνρφ είλαη 

επίζεο ζπλδεκέλα άιια ηχκπαλα Σ θαη κεραληζκνί πνπ πξνθαινχλ δηάθνξεο 

πνιχπινθεο θηλήζεηο, ηα ιεγφκελα «πάξεξγα» ινο απηφο ν ζχλζεηνο 

κεραληζκφο ηνπ σξνινγίνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κε αθξίβεηα, αλ 

δελ είρε εμαζθαιίζεη ηελ αξρηθή «ζηαζεξή ξνή» ηνπ λεξνχ απφ ην  ρξπζφ 

θαηά ηνλ Βηηξνχβην, αθξνθχζην Γ. Απηή ε ζηαζεξή ξνή κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζην αξρηθφ δνρείν παξνρήο 

Β. 

Έλεγτος ροής κατά τον  Kτησίβιο 

    Ηδνχ ε πεξηγξαθή ηνπ πδξαπιηθνχ απηνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ:  

  Ο έιεγρνο ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ (ζην δνρείν ζηαζεξήο ξνήο εηθφλα 3) 

επηηπγράλεηαη σο εμήο: Καηαζθεπάδνληαη ζηνλ ηφξλν δχν θψλνη, ν έλαο 

ζπκπαγήο θαη ν άιινο θνίινο (αξζεληθφο-ζειπθφο), έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 

αθξηβψο ν έλαο κέζα ζηνλ άιινλ. Με έλα ηέηνην ζχζηεκα πισηήξα-

αθξνθπζίνπ κπνξεί ε εηζξνή ηνπ λεξνχ ζην δνρείν λα γίλεηαη πην γξήγνξα ή 

πην αξγά» (Βηηξ., Αξρ. 9.8.6). Απηφ είλαη έλα ηδηνθπέο, ην αξραηφηεξν ίζσο 

γλσζηφ θιεηζηφ ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ, έλα ζχζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη 

ζηαζεξή ζηάζκε θαη ζηαζεξή ξνή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δπλακηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ πδξαπιηθή απηή θσληθή βαιβίδα εμαζθαιίδεη ηελ αλάδξαζε 

ή αιιηψο ηελ αληίζηξνθε επίδξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηεο ζηάζκεο 
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h ηνπ λεξνχ ή ηεο ξνήο εμφδνπ g, ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηελ 

παξνρή εηζφδνπ g0. 

Έλεγτος στάθμης σγρού κατά τον Ήρωνα 

  Ο Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο , πηζαλφλ ην 100 π.Υ., πεξηγξάθεη ζην έξγν ηνπ 

Πλεπκαηηθά Β, ζεψξεκα 31, έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ ζηάζκεο πγξνχ, κέζσ 

ελφο κεραληθνχ ειεγθηή. «Αγγείνπ νίλνλ έρνληνο θαη θξνπλφλ θαη ππνθεηκέλνπ 

θξαηήξνο, φζνλ αλ ηηο ηνπ θξαηήξνο αθέιθηαη, ηνζνχηνλ εηο απηφλ επηξξέεηλ 

νίλνλ εθ ηνπ θξνπλνχ.../Απφ ην ζηφκην ελφο αγγείνπ γεκίδεη θξαζί έλα πνηήξη 

πνπ βξίζθεηαη θάησ ηνπ. Καη φζν θξαζί θη αλ πάξεη θαλείο απφ ην πνηήξη ηφζν 

πάιη ζα ξεχζεη ζε απηφ απφ ην ζηφκην ηνπ αγγείνπ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Έιεγρνο ζηάζκεο πγξνχ θαηά ηνλ Ήξσλα [6]. 

  Έζησ AB ην αγγείν κε ην θξαζί θαη ΓΓ ην ζηφκην ηνπ. Έζησ ν κηθξφο δίζθνο 

ΔΕ θαη νη ξάβδνη ΖΘ, ΚΛ, ΚΟ, ΛΜ. Έζησ θάησ απφ ην ζηφκην ην πνηήξη Π. 

Καη έζησ έλαο πισηήξαο Ρ, ζπλδεκέλνο κε ηε ξάβδν ΚΟ θαη βπζηζκέλνο ζην 

δνρείν  Σ. Ο ζσιήλαο ΤΦ ζπγθνηλσλεί κε ηα δνρεία  Σ θαη Π. ηαλ ηα 

δνρεία Π θαη Σ είλαη θελά, ν πισηήξαο Ρ αθνπκπά ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

δνρείνπ Σ θαη ην ζηφκην ΓΓ κέλεη αλνηρηφ. Σν  θξαζί ηφηε ξέεη απ‘ απηφ θαη 

ζηα δχν δνρεία Σ θαη Π, νπφηε αλπςψλεηαη ν πισηήξαο θαη θιείλεη ην ζηφκην, 

κέρξηο φηνπ θαη πάιη αθαηξέζνπκε θξαζί απφ ην πνηήξη. Καη ηνχην ζπκβαίλεη 

θάζε θνξά πνπ αθαηξνχκε θξαζί. 
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Έρνπκε δει έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ειέγρνπ, κε αλάδξαζε πνπ πινπνηείηαη 

κέζσ ηνπ πισηήξα θαη ηνπ κεραληθνχ ζπζηήκαηνο δπγνχ θαη βαιβίδαο. 

Το νσκτερινό ωρολόγιο τοσ Πλάτωνος 

Δθαξκνγή ηνπ αμνληθνχ ζηθσλίνπ βξίζθνπκε ζε έλα αξραίν ειιεληθφ 

πδξαπιηθφ σξνιφγην πνπ ιεηηνπξγνχζε ζαλ μππλεηήξη.  Ο Αξηζηόμελνο 

, καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε, δειψλεη, θαηά ηα γξαθφκελα ηνπ Αξηζηνθιή 

, κνπζηθνιφγνπ ηνπ 2νπ αηψλα π.Υ., φηη «ν Πιάησλ εθεχξε ην λπθηεξηλφλ 

σξνιφγηνλ θαη ην θαηαζθεχαζε κε ηε κνξθή κηαο κεγάιεο θιεςχδξαο». 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5. Σν λπθηεξηλφ σξνιφγην ηνπ Πιάησλνο. 

Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ λπθηεξηλνχ σξνινγίνπ ήηαλ σο εμήο  

  Απφ κηα κεγάιε θιεςχδξα ΑΑ δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 6 σξψλ ξέεη κέζσ 

ιεπηνχ αθξνθχζηνπ Γ λεξφ πνιχ ρακειήο ξνήο κέζα ζε κηθξφηεξν δνρείν ΒΒ 

πνπ πεξηέρεη αμνληθφ ζηθψλην .Ζ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην δνρείν Β αλεβαίλεη 

αξγά κέρξη λα θζάζεη ην αλψηαην χςνο ηνπ ζηθσλίνπ, κέζα ζε έλα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα π.ρ. 6 σξψλ. ηαλ πιεξσζεί ην ζηθψλην, ην δνρείν ΒΒ 

αδεηάδεη απφηνκα ην λεξφ ηνπ κέζσ ηνπ ζσιήλα Π ζην ππνθείκελν ζηεγαλφ 

δνρείν ΓΓ. Σφηε ν εγθισβηζκέλνο ζην δνρείν απηφ αέξαο ζπκπηέδεηαη θαη 

δηαθεχγεη απφ ηε ζχξηγγα Ρ, κηα ζσιελνεηδή ζθπξίρηξα πνπ παξάγεη νμχ 

ήρν. ε 6 ψξεο ινηπφλ, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν εθ ησλ πξνηέξσλ 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

κεραληζκνχ, ην λπθηεξηλφ σξνιφγην ζθπξίδεη. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο 

ζηάζκεο ηνπ πγξνχ ζην δνρείν ΒΒ είλαη θαη εδψ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 
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 ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΚΤΛΟΙ 

  Οη Θενί ήηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη κε ηνλ βαζηιηά Αιθίλνν θαη κέζσ ηεο 

ηέρλεο ηνπ Ήθαηζηνπ, ηνπ ράξηζαλ ρξπζνχο θαη αζεκέληνπο, αζάλαηνπο θαη 

παλίζρπξνπο κεραληθνχο ζθχινπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παιαηηνχ ηνπ.  

 

 ΚΙΝΟΤΜΔΝΔ ΚΟΤΚΛΔ 

  Ο κεξνο θαη ν Πιάησλαο αλαθέξνπλ φηη ν Γαίδαινο αλάκεζα ζηηο άιιεο 

εληππσζηαθέο ηνπ θαηαζθεπέο έθηηαμε θαη θνχθιεο γηα ηα παηδηά ηνπ Μίλσα. 

αλ βαζηιηθά παηρλίδηα δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλεο αιιά κπνξνχζαλ λα κηιάλε θαη 

λα θηλνχληαη. Λέγεηαη κάιηζηα φηη αλαγθαδφηαλ λα ηηο δέλνπλ γηα λα κελ ηνπο 

θεχγνπλ καθξηά θαη ηηο ράλνπλ. Σν ίδην ιέγεηαη θαη γηα ηνπο κεραληθνχο 

αλζξσπφκνξθνπο θχιαθεο ηνπ ιαβχξηλζνπ πνπ θηλνχηαλ κε πδξάξγπξν.  

 

 ΣΑΛΧ 

   Έλα απφ ηα πην γλσζηά αξραία ξνκπφη ζηελ Διιάδα ήηαλ ν δηάζεκνο 

Σάισο. Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Θεφ Ήθαηζην ζαλ δψξν ζηνλ βαζηιηά ηεο 

Κξήηεο Μίλσα. Ο Σάισο ήηαλ ηεξάζηηνο αλζξσπφκνξθνο θαη ράιθηλνο. 

Πξνζηάηεπε ηελ Κξήηε απφ ηνπο ερζξνχο ηεο θαη επέβιεπε ηελ εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ. Μπνξνχζε λα θηλείηαη πνιχ γξήγνξα θαη ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη ζε κία 

κέξα ηξεηο θνξέο ηνλ γχξν ηεο Κξήηεο (πεξίπνπ 250 klm/h). Δίρε ηελ δχλακε 

λα εθζθελδνλίδεη ηεξάζηηνπο βξάρνπο ελαληίσλ ησλ αληηπάισλ ηνπ ή λα ηνπο 

θαίεη κε ηελ αλαπλνή ηνπ πνπ πεηνχζε θσηηά! Με απηφλ ηνλ ηξφπν έδησρλε ηα 

ερζξηθά πινία, πξνζηαηεχνληαο ηελ Κξήηε. πσο ιέεη ν κχζνο, φηαλ νη 

Αξγνλαχηεο επέζηξεθαλ απ‘ ηελ Κνιρίδα, κε ηελ δχλακε ηεο κάγηζζαο 

Μήδεηαο θαηάθεξαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ Σάισ. Ζ Μήδεηα θαηάθεξε λα 

πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνλ Σάισ θαη ηξαπκαηίζηεθε άζρεκα ζην πφδη ηνπ. Σν 

αίκα έθπγε απ‘ ηελ κία θαη κφλε θιέβα ηνπ ζαλ ιησκέλν κέηαιιν! Μία άιιε 

εθδνρή ηεο ίδηαο ηζηνξίαο αλαθέξεη φηη ν Πνίαο (παηέξαο ηνπ Φηινθηήηε) 

ηφμεπζε έλα βέινο ζηελ θηέξλα ηνπ ξνκπφη, κία βίδα πεηάρηεθε θαη ην αίκα 

ησλ Θεψλ, έξεπζε έμσ απ‘ ην κεηαιιηθφ ζψκα! Αξθεηά λνκίζκαηα ζηα νπνία 

εηθνλίδεηαη ν Σάισο βξέζεθαλ ζηελ πφιε ηεο Φαηζηνχ.  
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 ΘΡΟΝΟ ΠΑΓΙΓΑ 

   Έλα απηφκαην κεράλεκα θαηαζθεχαζε ν Ήθαηζηνο γηα λα εθδηθεζεί ηελ 

κεηέξα ηνπ Ήξα πνπ ηνλ απέξξηςε ζαλ άζρεκν κσξφ. Ήηαλ έλαο 

εληππσζηαθά θαινθηηαγκέλνο ρξπζφο ζξφλνο. ηαλ φκσο ε Ήξα θάζηζε 

πάλσ ηνπ απηφκαηα ζθίρηεθαλ γχξσ ηεο αιπζίδεο θξαηψληαο ηελ δέζκηα! 

Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηελ απειεπζεξψζεη απ‘ ηα δεζκά ηεο θαη ν 

Ήθαηζηνο νχηε πνπ δερφηαλ λα ζπδεηήζεη ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Σειηθά ν 

Γηφλπζνο ηνλ επηζθέθηεθε θαη αθνχ ηνλ κέζπζε γηα ηα θαιά ηνλ έπεηζε λα 

ειεπζεξψζεη ηελ κάλα ηνπ απ‘ ηα δεζκά. Οη ππφινηπνη Θενί αλαγλσξίδνληαο 

ηηο δπλάκεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπ ηνλ δέρηεθαλ ζηνλ ιπκπν ζαλ ίζν ηνπο. ηνλ 

ιπκπν, ν Ήθαηζηνο είρε εξγαζηήξην κε είθνζη θακίληα θαη θπζεξά πνπ 

δνχιεπαλ απιά κε εληνιέο ηνπ. Καηαζθεχαζε επίζεο απηφκαηα ηξίπνδα 

ρξπζά ηξαπέδηα πνπ ηνλ αθνινπζνχζαλ φπνπ ηα ρξεηαδφηαλ. Απνδείρζεθαλ 

ρξεζηκφηαηα θαη ζηα ζπκπφζηα ησλ ζεψλ φπνπ αθνινπζνχζαλ φπνηνλ ηα 

ρξεηαδφηαλ.  

 

Δικόνα 6. Αηκνζηξόβηινο ηνπ Ήξσλα 

Ζ πξψηε αηκνκεραλή[8] επίζεο αλαθαιχθζεθε απ' ηνλ Ήξσλα. 

Απνηεινχηαλ απφ έλα θιεηζηφ δνρείν πνπ φηαλ ην λεξφ πνπ είρε ηνπνζεηεζεί 

κέζα ηνπ άξρηδε λα βξάδεη, ν αηκφο θαηεπζπλφηαλ κε ζσιήλεο ζην πάλσ 

κέξνο ζε κία ζθαίξα κε δχν αληηδηακεηξηθέο εθαπηνκεληθά εμφδνπο. Ζ 

ηαρχηεηα εμφδνπ ηνπ αηκνχ ζπλδπαζκέλε κε ηελ θαηάιιειε άξκνζε ηεο 

ζθαίξαο ηελ έθαλαλ λα πεξηζηξέθεηαη κε ηαρχηεηα αλάινγε ηνπ βξαζκνχ ηνπ 

λεξνχ. Ζ παξαγφκελε θπθιηθή θίλεζε απφ ηελ αηκνκεραλή ηνπ Ήξσλα ζα 
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κπνξνχζε λα δψζεη θίλεζε ζε αξθεηέο κεραλέο ηεο επνρήο, φπσο ν ηφξλνο.. 

Γελ έρνπκε φκσο αξθεηά ζηνηρεία γηα θάηη ηέηνην. 

Άιιε ελδηαθέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ Ήξσλα ήηαλ ε αλεκνγελλήηξηα. 

Υξεζηκνπνίεζε ηελ δχλακε ηνπ αλέκνπ κηαο θηεξσηήο θαη κεηέηξεςε ηελ 

θπθιηθή θίλεζε ζε παιηλδξνκηθή γηα λα θηλήζεη αεξαληιία πνπ ζα 

ηξνθνδνηνχζε κηα χδξαπιηλ. 

 Τπήξραλ θαη ζηελ αξραία Διιάδα (φπσο ππάξρνπλ ζε επξεία ρξήζε 

θαη κέρξη ζήκεξα) πηεζηήξηα πνπ κε ηελ δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλαλ 

θνριία θαηαθέξλνπλ λα ζπκπηέδνπλ νηηδήπνηε ρξεηαζηεί. Ζ δχλακε φκσο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζπλήζσο κεγάιε θάλνληαο ηδηαίηεξα 

θνπξαζηηθή ηελ ρξήζε ηνπο. 

 

Δικόνα 7. Πηεζηήξην ιαδηνύ 

            Ο Ήξσλαο ινηπφλ θαηαλνψληαο θαιχηεξα απ' ηνπο ππφινηπνπο ηελ 

κεραληθή ησλ πγξψλ θαηάθεξε θαη έθηηαμε κεξηθέο ζπζθεπέο ψζηε λα βγαίλεη 

επθνιφηεξα ην ιάδη απ' ηηο ειηέο κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθήο πξέζαο. Απηφο ν 

ηχπνο πηεζηεξίνπ αλ θαη είλαη δπζθνιφηεξνο θαηαζθεπαζηηθά, κηαο θαη απαηηεί 

ζνβαξή θαηαζθεπαζηηθή αθξίβεηα, δίλεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα κηαο θαη 

ν πνιιαπιαζηαζκφο δπλάκεσο πνπ πεηπραίλεη είλαη εληππσζηαθφο ζε ζρέζε 

κε ην απιφ κεραληθφ πηεζηήξην. Ο ίδηνο βαζηθφο ηξφπνο ζπκπίεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα ζηα πεξηζζφηεξα πηεζηήξηα ιαδηνχ, 

ηππνγξαθεία, αλπςσηηθά κεραλήκαηα θιπ. Ο Κηεζίβηνο έθηηαμε επίζεο 

θάπνην παξφκνην πηεζηήξην πνπ δνχιεπε κε αληιία λεξνχ. Φπζηθά ε 

ζηεγαλνπνίεζε πνπ απαηηνχζε ε θαηαζθεπή ήηαλ αθφκα θαιχηεξε απφ ην 

πδξαπιηθφ πηεζηήξην.  
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Ο Κηεζίβηνο έδεζε ηνλ 2ν  π.Υ. αηψλα ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ήηαλ γηνο 

θνπξέα, αιιά επηπρψο ην επλντθφ γηα ηηο επηζηήκεο πεξηβάιινλ ηεο 

Αιεμάλδξεηαο ηνπ επέηξεςε λα αθήζεη ζχληνκα ην θνπξείν θαη λα αζρνιεζεί 

κε εθεπξέζεηο. ε αξραία θείκελα πεξηγξάθεηαη σο «ηδηνθπήο κεραληθφο» πνπ 

νη επηλνήζεηο ηνπ επεξέαζαλ  ηνπο εξεπλεηέο ηεο επνρήο. Ο Κηεζίβηνο εθηφο 

ησλ άιισλ αζρνιήζεθε θαη κε ηελ κνπζηθή θαηαζθεπάδνληαο ην πξψην 

πιεθηξνθφξν φξγαλν. Ζ χδξαπιηο ήηαλ έλα κνπζηθφ φξγαλν πνπ 

ιεηηνπξγνχζε κε πίεζε πνπ ηνπ παξείραλ αληιία αέξα θαη πδξαπιηθφο 

κεραληζκφο θαη νδεγνχζε θαη' επηινγή ησλ πιήθηξσλ ηζάξηζκνπο κεηαιιηθνχο 

απινχο. Έλαο έμππλα ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο κεραληζκφο 

επέηξεπε ζε κία αεξαληιία λα απνζεθεχεη ηνλ ζπκπηεζκέλν αέξα ζε κηα 

δεμακελή θαη κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο λα ηνλ ζηέιλεη κε 

δηαξθψο ζηαζεξή πίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ. Έηζη θάζε πιήθηξν 

κπνξνχζε πάληα λα ζηέιλεη ζε θάζε απιφ ζηαζεξή πίεζε αέξα. Ήηαλ έλα 

πιεθηξνθφξν κνπζηθφ φξγαλν πνπ κπνξεί θάιιηζηα λα ζεσξεζεί πξφδξνκνο 

ηνπ ζεκεξηλνχ αξκφληνπ. 

 

Δικόνα 8. Αληιία λεξνύ 

Αλ θαη θαηαζθεπαζηήο ηεο ζεσξείηαη ν Κηεζίβηνο, άιινη απνδίδνπλ ηελ 

εθεχξεζή ηεο ζηνλ Ήξσλα θαη ηελ εμέιημή ηεο ζηνλ Κηεζίβην. Κνληά ζην Γίνλ 

ζηελ Πηεξία ην 1992 βξέζεθε ηκήκα πδξαχιεσο ηνπ 1νπ αηψλα π.Υ. Με βάζε 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ήξσλα θαη ηνπ Βηηξνχβηνπ θαη ην θνκκάηη πνπ βξέζεθε 

έγηλε δπλαηή ε αλαθαηαζθεπή ηεο απφ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Παληεξκάιε.Ζ 

χδξαπιηο ρξεζηκνπνηνχηαλ κέρξη ηνλ 9ν ηνπιάρηζηνλ αηψλα απφ βπδαληηλνχο 

απηνθξάηνξεο. Απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζεσξείηαη φηη ην εθθιεζηαζηηθφ 

φξγαλν βαζίζηεθε πάλσ ζην ζρέδην ηεο πδξαχιεσο.   
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Δικόνα 9. Αληιίεο αέξνο 

Οη αληιίεο απηέο ηνπ Κηεζίβηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο ηνπ 

θαηαζθεπέο απφ κεηαγελέζηεξνπο θαηαζθεπαζηέο. Μπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

ηφζν λεξφ φζν θαη αέξα αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζηεγαλφηεηαο πνπ 

επηηεχρζεθε ζηελ θαηαζθεπή. ε πνιιέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη 

ζήκεξα, ιφγσ απιφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη αμηνπηζηίαο. Οη 

εκβνινθφξνη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε 

εθαηνκκχξηα απηνθίλεηα θαη άιιεο εθαξκνγέο ζεσξνχληαη κηα έμππλε 

κεηαηξνπή απηνχ ηνπ ηχπνπ αληιίαο! 

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ[9] 

o 6νο αη. π.Υ. Ο Δππαιίλνο θαηαζθεπάδεη ζηε άκν έλαλ αγσγφ κήθνπο 

πάλσ απφ 2 ρικ., απφ ηα νπνία ην έλα ρικ. κέζα ζε ζήξαγγα, γηα ηελ 

χδξεπζε ηεο πφιεο. Σελ ίδηα πεξίνδν εηζάγνληαη νη θάκηλνη αλαγσγήο 

ζηε κεηαιινπξγία θαη ζηελ νηθνδνκηθή γεληθεχεηαη ε ρξήζε ηεο πέηξαο. 

o Αξρέο 5νπ αη. π.Υ. Αξρίδεη ε εμφξπμε κνιχβδνπ θαη αζεκηνχ απφ ηα   

κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ. 

o Αξρέο 4νπ αη. π.Υ. Ο Αξρχηαο ν Σαξαληίλνο εθεπξίζθεη ηνλ θνριία θαη 

ηελ ηξνραιία, ράξε ζηα νπνία εηζάγεηαη ζηελ νηθνδνκηθή ε ρξήζε ησλ 

πξψησλ αλπςσηηθψλ κεραλψλ (ηξίπνδα, γεξαλνί, βαξνχιθα, ηξνραιίεο). 

Παξάιιεια ν Αξρχηαο θαηλνηνκεί ζηνλ ηνκέα ηεο πδξαπιηθήο. Λίγν αξγφηεξα 

εκθαλίδνληαη ζηελ νηθνδνκηθή νη αςίδεο θαη νη ζφινη ,πνπ αξρηθά 

εθαξκφδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ. Σα βαξνχιθα ζα 

ρξεζηκεχζνπλ επίζεο επξχηαηα ζηελ αλχςσζε ησλ φγθσλ κεηαιιεχκαηνο ζην 

Λαχξην. 

o 308-246 π.Υ. Πεξίνδνο δσήο ηνπ Κηεζίβηνπ ηνπ Αιεμαλδξηλνχ. 

Δπηδφζεθε ζε πνιιέο ηερληθέο αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο, ελψ ππήξμε ν 

ζεκαληηθφηεξνο θαηαζθεπαζηήο δηάθνξσλ ηχπσλ θιεςχδξαο. 
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o Αξρέο 3νπ αη. π.Υ. Ο αξρηηέθηνλαο ψζηξαηνο ν Κλίδηνο θαηαζθεπάδεη 

ην θάξν ηεο Αιεμάλδξεηαο κε χςνο 87 κ., ηνπ νπνίνπ ην θσο έθηαλε ζε 

απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρικ. 

o 3νο αη. π.Υ. Σν έξγν ηνπ κεραληθνχ Φίισλα ηνπ Βπδαληίνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ιηκαληψλ, θξνπξίσλ θαη πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο δχλακεο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Σν 

ηδάκη ζηα παξάζπξα αληηθαζηζηά ηηο πιάθεο, ηα πθάζκαηα, ηα δέξκαηα θαη ηα 

μχιηλα πεηάζκαηα. 

o 287-212 π.Υ. Ο Αξρηκήδεο δηαηππψλεη ηε ζεσξία ηεο πδξνζηαηηθήο 

άλσζεο, ελψ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ άκπλα ηεο παηξίδαο ηνπ, ησλ 

πξαθνπζψλ, ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ κε ηα θνίια θάηνπηξα πνπ «ζπιιέγνπλ» 

ηηο δέζκεο ηνπ Ήιηνπ θαη θαίλε ηα πινία ησλ επηηηζεκέλσλ. 

o 100 π.Υ. πεξίπνπ .Ο Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο, ν δεκηνπξγφο ησλ 

απηνκάησλ, ζεκειηψλεη ηε ζεσξία πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ πξφδξνκν ηεο 

αηκνκεραλήο 

 

Οι αστόματες πύλες τοσ οσρανού ( Σκίτσο Καλλιγερόποσλος) 

 

 

 

 

1.1.2 Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ Μεζαίσλα 

Μεζαίσλαο [10]νλνκάδεηαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ επξσπατθή 

ηζηνξία πνπ δηήξθεζε πεξί ηα ρίιηα έηε θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ αξραίνπ θαη 

ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (media aetas, media tempora, medium aevum), 
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κεηαμχ ηνπ ειιελνξσκατθνχ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

Μεζνδνινγηθά ν Μεζαίσλαο δηαηξείηαη ζε ηξεηο επνρέο. Σελ πξψηκε επνρή 

πνπ δηαξθεί πεξίπνπ κέρξη ην 1000 κ.Υ. θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερείο 

κεηαθηλήζεηο λέσλ ιαψλ (κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 8νπ αηψλα). Σε κέζε επνρή, απφ 

ην 1000 κέρξη πεξίπνπ ην 1300, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη, αθελφο απφ ηε 

δεκηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηηο ζπζπεηξψζεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε Γχζε θαη, 

αθεηέξνπ, απφ ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή παξαθκή ηεο 

Αλαηνιηθήο (βπδαληηλήο) Απηνθξαηνξίαο ή φ,ηη είρε απνκείλεη απφ απηή. Σελ 

χζηεξε επνρή, απφ ην έηνο 1300 κέρξη ην 1492 κ.Υ., έηνο αλαθάιπςεο ηεο 

Ακεξηθήο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο. 

 ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερληθή, δελ έκεηλαλ 

απηέο εληειψο ζηάζηκεο, ηδίσο θαηά ηνλ χζηεξν Μεζαίσλα, αθνχ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πινπνηήζεθαλ κεξηθέο ζεκειεηψδεηο θαηαζθεπέο θαη 

πξνέθπςαλ ιίγεο, αιιά θαίξηεο εθεπξέζεηο (βιέπε επφκελα). πγθξίλνληαο ην 

εχξνο θαη ην κέγεζνο ησλ εμειίμεσλ πξηλ θαη κεηά απφ απηά ηα ρίιηα ρξφληα, 

κπνξεί νη βειηηψζεηο θαη νη λεσηεξηζκνί ηεο επνρήο ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα λα 

κε ζεσξεζνχλ ηφζν ζεκαληηθά έξγα, είλαη φκσο αθξηβψο απηά, ζηα νπνία 

ζηεξίρηεθαλ νη κεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο θαη ηερληθνί γηα λα ζεκειηψζνπλ ηε 

ξαγδαία εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο πνπ αθνινχζεζε. Κη 

ελψ δελ ππήξμαλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα έξγα ζπγθξίζηκα κε εθείλα 

ηεο Αξραηφηεηαο θαη ηεο Αλαγέλλεζεο, δελ είλαη ακειεηέν ην γεγνλφο φηη 

δηάθνξνη πξσηνπφξνη κεραληθνί θαηέγξαςαλ νξακαηηζκνχο εθείλεο ηεο 

επνρήο (13νο αηψλαο), επηζπκίεο θαη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ! Γξάθεη ν 

Roger Bacon (Μπέηθνλ, Βάθσλ, ~1214-1294): «Δίλαη δπλαηφλ λα 

θαηαζθεπάζνπκε ζθάθε λαπζηπινΐαο ρσξίο θσπειάηεο, έηζη ψζηε ηα πνιχ 

κεγάια (...) πινία λα κπνξνχλ, κε νδεγφ έλα θαη κφλν θπβεξλήηε, λα 

ηαμηδεχνπλ πνιχ ηαρχηεξα απφ ηα πινία πνπ θσπειαηεί έλα πιήζνο αληξψλ. 

Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα θαηαζθεπάζνπκε ηπηάκελεο κεραλέο, έηζη ψζηε έλαο 

άληξαο (...) λα κπνξεί λα ηελ νδεγεί, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην εξγαιείν...» 

(D. Ihde, βιέπε βηβιηνγξαθία). Μεηά απφ πεξίπνπ 3 αηψλεο, ζην πέξαζκα 

απφ ην Μεζαίσλα ζηελ Αλαγέλλεζε, εηνίκαζε ν Leonardo Da Vinci ζρέδηα γη' 

απηέο ηηο «θαληαζηψζεηο» ηνπ Μπέηθνλ θαη έθεξε ηνλ ηερληθφ θφζκν έλα βήκα 
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πην θνληά ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Ο θφζκνο ηεο επνρήο ηνπ πξψηκνπ 

Μεζαίσλα ήηαλ ηα ππνιείκκαηα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, 

πεξηηξηγπξηζκέλα απφ δηάθνξνπο ιανχο, νη νπνίνη άιινηε ελζσκαηψλνληαη 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ θαη άιινηε απιψο απνκπδνχλ. 

Με ηε ζηαζεξά πησηηθή πνξεία ηεο Αλαηνιήο, ηδίσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

Αξάβσλ σο θπξίαξρεο δχλακεο, ζηε Γχζε αλαδείρζεθε, κέζα ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζπζρεηηζκνχο 

πνπ είραλ δηακνξθσζεί, κέζα απφ πνιιαπιέο αληηλνκίεο θαη ζπγθξνχζεηο 

αηψλσλ, έλαο λένο πνιηηηζκφο. ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα αξρίδεη λα ξηδψλεη 

απηφο ν πνιηηηζκφο θαηά ηε κέζε θαη χζηεξε κεζαησληθή επνρή κε ηε 

δεκηνπξγία πφιεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή κλεκεησδψλ θηεξίσλ θαη 

απνζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ ζηα βνξεηνδπηηθά παξάιηα, γηα ηα νπνία 

ρξεηάζηεθε λα πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή κεγάισλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί, 

αλεκφκπινη θαη πδξφκπινη, αληιίεο θ.ά.) Μηα επίζεο θαίξηα εθεχξεζε ηνπ 

χζηεξνπ Μεζαίσλα πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη 

ηα κεραληθά ξνιφγηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηα πξψηα αθξηβή φξγαλα 

κεηξήζεσο ζηα ρέξηα ησλ εξεπλεηψλ, αιιά θαη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεοιεπηνκεραληθήο. Απηφο ν πνιηηηζκφο δηαδφζεθε ζηαδηαθά, κε ηνλ έλα ή ηνλ 

άιιν ηξφπν ζε φιν ην ζεκεξηλφ θφζκν θαη νλνκάδεηαη «επξσπατθφο» ή 

«δπηηθφο». Δληππσζηαθφ ζ' απηή ηε δηαθνξεηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ 

Αλαηνιή θαη Γχζε είλαη φηη, κέρξη ηέινπο, αθφκα θαη ηηο χζηαηεο δεθαεηίεο πξηλ 

απφ ηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ αλαηνιηθνχ θξάηνπο, νη 

εγεηηθέο δπλάκεηο ηνπ Βπδαληίνπ, θπξίσο νη εθθιεζηαζηηθνί θχθινη θαη νη 

εμαξηεκέλνη απφ απηνχο πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, αληηκεηψπηδαλ 

κε ππεξνςία, αιαδνλεία θαη πεξηθξφλεζε ηε Γχζε (Παλ. Καλειιφπνπινο: 

«Γελλήζεθα ζην 1402» βιέπε βηβιηνγξαθία), ραξαθηεξίδνληαο ηνπο 

δηαλννχκελνχο, βάξβαξνπο  θαη  αγξνίθνπο. Απηνί νη ραξαθηεξηζκνί είραλ 

δηαδνζεί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη είραλ δηαηεξεζεί σο 

ζηεξεφηππα, ιφγσ κεησκέλεο επηθνηλσλίαο θαη έιιεηςεο θαηαλφεζεο γηα ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηε Γχζε. Ο Lemerle ζπκπεξαίλεη φηη ε βπδαληηλή θνηλσλία ήηαλ 

«θιεηζκέλε ζ' έλα θφζκν δίρσο δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ζηνλ θιεηζηφ θφζκν 

ηνπ αθνχξαζηνπ θαη κνλφηνλα επαλαιακβαλφκελνπ ζενινγηθνχ ιφγνπ» 

(βιέπε βηβιηνγξαθία).ην ζεκεξηλφ κειεηεηή δεκηνπξγείηαη ε βεβαηφηεηα φηη νη 

Αλαηνιηθνί δελ αληηιακβάλνληαλ, απφ θαινγεξηθφ πείζκα ή απφ αδπλακία, ηηο 
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αιιαγέο πνπ είραλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχλ κφληκεο θαηαζηάζεηο πνιηηηζκηθήο 

πνηφηεηαο. Ζ εθδνρή δε φηη νη εγεηηθνί εθθιεζηαζηηθνί θχθινη ηεο Αλαηνιήο 

ζηήξηδαλ, απφ κηα επνρή θαη κεηά, απηή ηελ θαηάζηαζε άγλνηαο θαη 

αληηπαιφηεηαο, απνβιέπνληαο ζε κειινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζε 

έλα πνιηηηζκηθά ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ, δελ είλαη θαζφινπ αλίζρπξε, 

θξίλνληαο απφ ην γεγνλφο ηεο κεηέπεηηα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Οζσκαλνχο. Ο Μεζαίσλαο θιείλεη κε ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο, ε νπνία 

άιιαμε εθ βάζξσλ ηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο 

θαη κε ηελ έλαξμε ησλ κεγάισλ ζαιαζζνπνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία απνηθηψλ 

ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ακεξηθή. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ απνηθηψλ θαη ην 

δνπιεκπφξην νδήγεζαλ ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, 

ν νπνίνο πινχηνο ππνβνήζεζε ηηο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ θνηλσλία, αιιά θπξίσο, φζνλ αθνξά απηή ηε κειέηε, ζηελ επηζηήκε, ηηο 

ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα. 

        Ο ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ[11] έρεη θπξηαξρήζεη ζηε βηνκεραλία—εηδηθά 

ζηηο ηππνπνηεκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο. Αιιά πφηε 

πξσηνεκθαληζζήθαλ ζην πξνζθήλην νη απηφκαηεο, πξνγξακκαηηδφκελεο 

ζπζθεπέο; Μήπσο πξηλ απφ δχν αηψλεο, θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

ηεο Δπξψπεο; Ίζσο εθπιαγείηε αλ κάζεηε φηη εθεπξέζεθαλ πνιχ λσξίηεξα.  

    ηηο αξρέο ηεο απνθαινχκελεο ρξπζήο επνρήο ηεο Ηζιακηθήο 

επηζηήκεο, απφ ηνλ 8ν κέρξη ην 13ν αηψλα . αιιά θαη αξγφηεξα, ιφγηνη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο κεηέθξαζαλ ζηα αξαβηθά δηάθνξα επηζηεκνληθά θαη 

θηινζνθηθά θείκελα ζηα νπνία είραλ δηαηεξεζεί ηα έξγα θεκηζκέλσλ Διιήλσλ 

φπσο ν Αξρηκήδεο, ν Αξηζηνηέιεο, ν Κηεζίβηνο, ν Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο θαη ν 

Φίισλ ν Βπδάληηνο. * Έρνληαο πξφζβαζε ζε απηέο θαζψο θαη ζε άιιεο πεγέο, 

ε Ηζιακηθή Απηνθξαηνξία—ε νπνία απισλφηαλ απφ ηελ Ηζπαλία, θαηά κήθνο 

ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κέρξη ην Αθγαληζηάλ—

απέθηεζε ηε γλψζε πνπ ηεο έδσζε ηα εθφδηα λα δεκηνπξγήζεη απηφκαηεο 

κεραλέο. 
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  Δηθόλα 10.Η αναρροφθτικι αντλία με διπλό ζμβολο του αλ‐Σηάηαρι 

Οη ηξεηο Μπαλνχ Μνχζα—πνπ ζεκαίλεη «γηνη ηνπ Μνχζα» ζηα 

αξαβηθά—έδεζαλ ηνλ έλαην αηψλα ζηε Βαγδάηε. Βαζηδφκελνη ζηα έξγα ησλ 

ειιεληζηψλ πξνδξφκσλ ηνπο Φίισλα θαη Ήξσλα, θαζψο θαη Κηλέδσλ, Ηλδψλ 

θαη Πεξζψλ κεραληθψλ, θαηαζθεχαζαλ πάλσ απφ 100 κεραλέο. χκθσλα κε 

ηνλ επηζηεκνληθφ ζπγγξαθέα Έρζαλ Μάζνπλη, κεξηθέο απφ απηέο ήηαλ 

ζηληξηβάληα ησλ νπνίσλ νη πίδαθεο άιιαδαλ θαηά δηαζηήκαηα, ξνιφγηα κε 

νπηηθά ηερλάζκαηα, θαη δνρεία πνπ ζέξβηξαλ πνηά απηνκάησο θαη 

μαλαγέκηδαλ κφλα ηνπο ζπλδπάδνληαο κε έμππλν ηξφπν θινηέξ, βαιβίδεο θαη 

ζηθφληα. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ επηζηήκεο Σδηκ Αι‐Υαιίιη, νη γηνη ηνπ 

Μνχζα θαηαζθεχαζαλ επίζεο ππνηππψδε ξνκπφη ζε θπζηθφ κέγεζνο—κηα 

θνπέια πνπ ζέξβηξε ηζάη, θαζψο θαη έλαλ απιεηή, «πηζαλψο ην αξραηφηεξν 

δείγκα πξνγξακκαηηδφκελεο κεραλήο».Δθείλα ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα είραλ 

πνιιά θνηλά κε ηηο ζχγρξνλεο κεραλέο. Χζηφζν, «ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο 

λεξφ ππφ πίεζε αληί γηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, αιιά πνιιέο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αξρέο είλαη ίδηεο», ιέεη ν Έρζαλ Μάζνπλη. 
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Εικόνα 11.Χειρόγραφο του 13ου αιώνα του αλ‐Σηάηαρι που απεικονίηει το Ρολόι‐Ελζφαντα 

Αλ‐Σζάζαπι—«Παηέπαρ ηηρ Ρομποηικήρ» 

Σν 1206, ν Ηκπλ αι Ράδαδ αι Σδάδαξη νινθιήξσζε ην έξγν ηνπ, ηνπ 

νπνίνπ ν ηίηινο έρεη ελίνηε απνδνζεί Δγρεηξίδην γηα ηε Θεσξία θαη ηηο 

Δθαξκνγέο ησλ Μεραληθψλ Σερλψλ(Compendium on the Theory and Practice 

of the Mechanical Arts). Έρεη ραξαθηεξηζηεί «ζπνπδή ζην ζπζηεκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ κεραλψλ». Οξηζκέλεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο επηλνήζεηο ηνπ 

αι‐ Σδάδαξη μεπέξαζαλ θαηά πνιχ απηέο πνπ δεκνζίεπζαλ νη Μπαλνχ 

Μνχζα, ελψ νη πεξηγξαθέο θαη ηα δηαγξάκκαηά ηνπ ήηαλ ηφζν ιεπηνκεξή πνπ 

νη ζχγρξνλνη κεραληθνί κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο ζπζθεπέο ηνπ. 

    Σν βηβιίν ηνπ αι Σδηέξη απεηθνλίδεη κεραλέο αλχςσζεο λεξνχ, πδξαπιηθά 

ξνιφγηα, ξνιφγηα θεξηνχ, δνζνκεηξεηέο λεξνχ, απηφκαηα πνπ παίδνπλ 

κνπζηθή θαη κηα αληιία πνπ κεηέηξεπε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ελφο 

πδξφκπινπ ζηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ελφο εκβφινπ πνπ αληινχζε λεξφ κε 

κεγάιε δχλακε. Οη ηζηνξηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη ν αι Σδηέξη ζρεδίαζε ηηο 

πδξαπιηθέο αληιίεο ηξεηο αηψλεο πξνηνχ ην ίδην βαζηθφ ζρέδην θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηε Γχζε. Ο αι Σδάδαξη δεκηνχξγεζε επίζεο ξνιφγηα πνπ ήηαλ 

δηαζθεδαζηηθά θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγηθά. Απηφ πνπ θαίλεηαη εδψ έρεη 
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αλαθαηαζθεπαζηεί θαη βξίζθεηαη ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν ζην Νηνπκπάη. Ο 

κεραληζκφο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη κηα δηάηξεηε θνχπα ηνπνζεηεκέλε ζε 

έλα ληεπφδηην κε λεξφ ζηελ θνηιηά ηνπ ειέθαληα. Ζ θνχπα γεκίδεη ζε 30 ιεπηά 

θαη έπεηηα βπζίδεηαη, ππξνδνηψληαο κηα ζεηξά απφ θηλήζεηο νη νπνίεο 

αμηνπνηνχλ δηάθνξα ζρνηληά θαη κπάιεο πνπ βγαίλνπλ απφ ην «θάζηξν» ζηε 

ξάρε ηνπ ειέθαληα. ηαλ νινθιεξσζεί ν εκίσξνο θχθινο, ε θνχπα 

μαλαλεβαίλεη απηφκαηα ζηελ επηθάλεηα, θαη ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ ηελ 

αξρή. Απηή ε ζπζθεπή θαη άιιεο απηφκαηεο κεραλέο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αι 

Σδάδαξη ηνπ έρνπλ ραξίζεη ηνλ ηίηιν «παηέξαο ηεο ξνκπνηηθήο». Ζ δηαδξνκή 

ηεο επηλνεηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθή! Χζηφζν, δελ 

πξφθεηηαη απιψο γηα κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. Γηεπξχλεη ηελ αληίιεςή καο 

γηα ηα πξάγκαηα. ε κηα επνρή πνπ πνιινί θαπρηνχληαη γηα ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία, απηή ε ηζηνξία ζηέθεη σο ππελζχκηζε ηνπ πφζν πνιιά νθείινπκε 

ζηηο ιακπξέο θαη γφληκεο δηάλνηεο πνπ πξνπνξεχηεθαλ. 

 

1.1.3 Οη απηνκαηηζκνί ζηνλ 21 αηψλα (Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε) 

Σα πξψηα ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ [12] ηεο βηνµεραληθήο επαλάζηαζεο 

ήηαλ µεραληθά ζπζηήµαηα . Υξεζηµνπνηνχζαλ δει. δνµηθά ζηνηρεία απφ 

θαηάιιεια ζηεξεά εμαξηήµαηα (µνρινχο, ηξνρνχο , ηµάληεο , ειαηήξηα θ.ι.π.) . 

Σα ζπζηήµαηα απηά θπξηάξρεζαλ µέρξη θαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ αηψλα µαο , 

αιιά ζήµεξα έρνπλ µφλν ηζηνξηθή αμία , αλ θαη πνιχ ζπρλά ζπλαληάµε 

µεραληθά εμαξηήµαηα µέζα ζε άιια είδε απηνµαηηζµψλ . Σα µεραληθά 

ζπζηήµαηα , παξ‘ φιν πνπ ρξεζηµνπνηνχζαλ απιά µεραληθά εμαξηήµαηα , 

µπνξνχζαλ λα έρνπλ µεγάιε απνηειεζµαηηθφηεηα (θιαζζηθφ ην παξάδεηγµα 

ηνπ ξπζµηζηή ηνπ WATT) θαη , ράξε ζηελ θαηαπιεθηηθή επηλνεηηθφηεηα ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπο , ζρεδφλ απίζηεπηεο γηα εµάο , πνπ έρνπµε ζπλεζίζεη 

ζηελ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεµάησλ , δπλαηφηεηεο . Οη απηφµαηεο 

εξγαιεηνµεραλέο , πνπ εµθαλίζζεθαλ ζηελ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ αηψλα µαο , 

έθαλαλ ζρεδφλ φηη θάλνπλ θαη νη ζεµεξηλέο πξνγξαµµαηηδφµελεο 

εξγαιεηνµεραλέο αιιά µε µεραληθά απνθιεηζηηθά εμαξηήκαηα θαη πνιιέο απφ 

απηέο είλαη αθφµα ζε ρξήζε , ελψ µέρξη θαη ζρεηηθά πξφζθαηα 

εμαθνινπζνχζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη . Μέρξη θαη ν 11 πξνγξακκαηηδφκελνο 
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µκεραληθφο ππνινγηζηήο ζρεδφλ θαηαζθεπάζηεθε θαη µάιηζηα ζηα µέζα 

ηνπ19νπ αηψλα απφ ηνλ BABBAGE ζηελ Αγγιία (ζψδεηαη ζήµεξα έλα ηµήµα 

ηνπ) . Σειηθά φµσο ηα µεραληθά ζπζηήµαηα δελ µπνξνχλ λα ζπλαγσληζζνχλ 

ζε θφζηνο , επειημία θαη αμηνπηζηία ηα ζεµεξηλά ζε ρξήζε ζπζηήµαηα . ήµεξα 

ρξεζηµνπνηνχµε ζηελ βηνµεραλία ηέζζεξα είδε απηνµαηηζµψλ : ηνπο 

πδξαπιηθνχο , ηνπο πλεπµαηηθνχο , ηνπο ειεθηξηθνχο θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο 

απηνµαηηζµνχο . πσο είπαµε , πνιχ ζπρλά ζπλαληάµε θαη µηθηνχο ηχπνπο 

απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα είδε απηνκαηηζκνχ Σα πδξαπιηθά ζπζηήµαηα 

απηνκαηηζκψλ ρξεζηκνπνηνχλ πδξαπιηθά ξεπζηά γηα ηελ κεηάδνζε θηλήζεσλ 

θαη δπλάµεσλ . Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο µκεγάισλ δπλάκεσλ θαη 

ηζρχσλ , αιιά έρνπλ αξγέο αληηδξάζεηο . Σα ζπλαληάµε ζρεδφλ νπνπδήπνηε 

ρξεηάδεηαη µεηάδνζε ηζρπξψλ  δπλάµεσλ . Τπάξρνπλ απνθιεηζηηθά πδξαπιηθά 

ζπζηήµαηα ζηε βηνµεραλία , αιιά πνιχ ζπρλά ηα ζπλαληάµε ζαλ 

ππνζπζηήµαηα άιισλ απηνµαηηζµψλ µηθηνχ ηχπνπ , ζαλ ηειηθά 

ππνζπζηήµαηα πνπ αλαιαµβάλνπλ ηηο θηλήζεηο θαη ηελ µεηάδνζε δπλάµεσλ . 

Σα πλεπµαηηθά ζπζηήµαηα ρξεζηµνπνηνχλ πεπηεζµέλν αέξα θαηά ηνλ ίδην 

πεξίπνπ ηξφπν φπσο ηα πδξαπιηθά . Οη ηθαλφηεηεο ζε δπλάµεηο είλαη 

µηθξφηεξεο ζε ζρέζε µε ηα πδξαπιηθά ζπζηήµαηα , αιιά νη ηαρχηεηεο δξάζεο 

ηνπο πνιχ θαιχηεξεο . Θα δνχµε φηη γηα πνιινχο ιφγνπο είλαη πάξα πνιχ 

δηαδεδνµέλα ζηελ βηνµεραλία . Σα ειεθηξηθά ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ 

ρξεζηµνπνηνχλ ειεθηξηθά ζήµαηα πνπ πξνθαινχλ µεηαηνπίζεηο θαη θηλήζεηο 

αιιά ζε άιιεο εμφδνπο . Οη δπλαηφηεηεο ηνπο ζε δπλάµεηο , ηδίσο ζηαηηθέο 

δπλάµεηο , ππφθεηληαη ζε πνιινχο πεξηνξηζµνχο γηαηί ζέινπλ εηδηθέο 

πξνθπιάμεηο θαηά ππεξθνξηίζεσλ . Μπνξνχλ φµσο λα µεηαθέξνπλ µε πνιχ 

µεγάιε αμηνπηζηία θαη πνιχ µεγαιχηεξε απφ ηνπο πλεπµαηηθνχο 

απηνµαηηζµνχο ηαρχηεηα πεξίπινθα ζπζηήµαηα ζε πνιχ µεγάιεο απνζηάζεηο.       

Γη‘ απηφ είλαη ηα πην δηαδεδνµέλα ζπζηήµαηα ζήµεξα θαη ηα βξίζθνπµε ζαλ 

ππνζπζηήµαηα ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο βηνµεραληθνχο 

απηνµαηηζµνχο . Σα ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ ρξεζηµνπνηνχλ θαη 

απηά ην ειεθηξηθφ ξεχµα ζαλ θνξέα ζεµάησλ , αιιά ζε εληάζεηο πνιχ 

ραµειφηεξεο µε ζπλέπεηα λα ζπλδπάδνπλ ηελ ηαρχηεηα µε πνιχ µηθξφ φγθν . 

Απφ πιεπξάο θφζηνπο ππεξέρνπλ απφιπηα ησλ άιισλ ζπζηεµάησλ , φηαλ 

ρξεηάδνληαη πεξίπινθνη απηνµαηηζµνί , ηδίσο πξνγξαµµαηηδφµελα ζπζηήµαηα 

µε µλήµε . Δίλαη ηα µφλα πξαθηηθά εθαξµφζηµα ζπζηήµαηα ζηνπο έμππλνπο 
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απηνµαηηζµνχο . ∆ελ έρνπλ φµσο ηελ δπλαηφηεηα λα µεηαθέξνπλ δπλάµεηο θαη 

νη ηθαλφηεηέο ηνπο λα µεηαθέξνπλ ειεθηξηθέο ηζρείο είλαη πνιχ πεξηνξηζµέλεο .    

Γη‘ απηφ ζηε βηνµεραλία ηα ζπλαληάµε πεξηζζφηεξν ζαλ θέληξα µεγαιχηεξσλ 

µηθηψλ απηνµαηηζµψλ . Πξέπεη λα πνχµε φηη ε δηάθξηζε ζε πδξαπιηθά , 

πλεπµαηηθά , ειεθηξηθά , ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα απηνµαηηζµνχ αλ θαη 

πξαθηηθά ρξήζηµε ζηελ επνρή µαο , έρεη πνιιέο ειιείςεηο θαη αζάθεηεο . Π.ρ. 

ππάξρνπλ ειεθηξηθά ζπζηήµαηα µε ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο (THYRISTORS) 

πνπ δελ έρνπλ θηλνχµελα εμαξηήµαηα . Τπάξρνπλ πλεπµαηηθνί απηνµαηηζµνί - 

µκηληαηνχξεο µε ηξφπν ιεηηνπξγίαο ίδην µε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηθψλ 

ειεθηξνληθψλ θπθισµάησλ (FLUIDICS απφ ηηο ιέμεηο FLUID & LOGICS) . 

Τπάξρνπλ εμαξηήκαηα απηνκαηηζκψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαηαγνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία (π.ρ. πηεδνζηάηεο) . ε µεξηθνχο βηνµεραληθνχο 

απηνµαηηζµνχο ρξεζηµνπνηνχληαη φια ηα είδε ησλ θπµάησλ ζαλ θνξείο 

ζεµάησλ : Τπέξερνη , ξαδηνθχµαηα , θσηεηλέο δέζµεο , ππέξπζξεο αθηίλεο , 

δέζµεο LASER πνπ δηαδίδνληαη µέζα απφ ιεπηνχο ζσιελίζθνπο (OPTICAL 

FIBERS) πνπ µπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ θάµςεηο θαη ζηξνθέο . Ηδίσο απηέο 

νη «νπηηθέο ίλεο» πξνµελχνπλ ηελ εµθάληζε πέµπηεο θαηεγνξίαο 

απηνµαηηζµψλ , ησλ νπηηθψλ απηνµαηηζµψλ πνπ πηζαλφηαηα ζα 

ζπλαγσληζζνχλ ζθιεξά ηνπο ειεθηξηθνχο απηνµαηηζµνχο ζηελ µεηάδνζε 

ζεµάησλ . Καη ε εμαθάληζε ησλ µεραληθψλ απηνµαηηζµψλ µαο βεβαηψλεη ζην 

φρη θαη πνιχ µαθξηλφ µέιινλ θάπνηα άιιε δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο ζα ππάξρεη 

γηα ηνπο απηνµαηηζµνχο . Αιιά µε ηα ζεµεξηλά δεδνµέλα νη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη ε θαιχηεξε δηάθξηζε πνπ µπνξνχµε λα έρνπµε . 
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1.2 ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

Απφ ηελ αξραία Μηλσηθή επνρή[13] ζε νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο 

εληνπίδνληαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο αθαζάξησλ πδάησλ, ηα νπνία νδεγνχλην 

ζε θάπνηνπο θπζηθνχο απνδέθηεο, ρείκαξξνπο, πνηάκηα ή ζάιαζζεο. 

ηελ Κξήηε γηα πεξίπνπ  4.000 - 5.000 ρξφληα ηα αζηηθά ιχκαηα 

δηνρεηεχνληαλ ζε δηάθνξνπο θπζηθνχο απνδέθηεο ρσξίο λα ππάξρεη 

ππνβάζκηζε θαη ξχπαλζε ησλ πδάησλ. κσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη 

θπξίσο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

αχμεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, νδήγεζε ζε 

κεγάιε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ αθαζάξησλ πδάησλ, ηα νπνία εθφζνλ 

δηαηίζελην αλεπεμέξγαζηα ζηνπο θπζηθνχο απνδέθηεο πξνθαινχζαλ ηε 

ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζή ηνπο. Έηζη ήηαλ αλαπφθεπθηε ε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο. Αξραίεο πφιεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ  θαιππηφκελα  θαλάιηα θαη 

ζσιήλεο γηα λα αθαηξνχληαη ηα απφβιεηα απφ ηα θηίξηα, θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ήδε απφ ην 8000 π.Υ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο απφ εζσηεξηθνχο 

ζσιήλεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε θσηία[14]  απφ εθείλε ηε ζηηγκή, 

αλ θαη ηα ιχκαηα δηνρεηεχνληαη θαη 'επζείαλ ζε έλα θνληηλφ ξπάθη [πεγή: 

Bloomington]. Βφζξνη βξέζεθαλ θάησ απφ ηα ζπίηηα ζην Ηξάθ, πνπ 

ρξνλνινγείηαη απφ ην ήδε απφ ην 4000 π.Υ. Σα ζπζηήκαηα απηά έπεζαλ ζε 

παξαθκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επνρήο, 

ηα απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα  πεηάγνληαλ έμσ ζην δξφκν. Μέρξη ην 18ν 

αηψλα, πνιιέο κεγάιεο πφιεηο δηέζεηαλ ζπζηήκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

φκβξησλ πδάησλ, ιπκάησλ, αιιά  ζπλήζσο δηαηίζεληαη ζε βφζξνπο. 

    ηαλ ε ρνιέξα κεηαδηδφηαλ κέζσ αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα,ζ ην 

Λνλδίλν, νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη  πίζηεπαλ φηη ε ζαλαηεθφξα αζζέλεηα 

δηαδφζεθε απφ θάπνηνπ είδνπο κπζηεξηψδε αέξηνπ νξγαληζκνχ. νβαξέο 

εζηίεο ζθφησζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο ηέζζεξηο θνξέο κεηαμχ 1831 

θαη 1854 ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο αγγιηθέο πφιεηο θαη ην ρεηξφηεξν 

μέζπαζκα ηνπ Λνλδίλνπ ην 1853 ζθφησζε πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 

αλζξψπνπο θαη κφλν. 
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   Αλαηζζεζηνιφγνο  John Snow ήηαλ ζε ζέζε λα ραξηνγξαθήζεη ην 

μέζπαζκα Soho θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηα ζπκπηψκαηα  ρνιέξαο  θαη κε ηηο 

αληιίεο ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην πνηακφ Σάκεζε [πεγή: Summers]. 

Ήηαλ ζε ζέζε λα πείζεη ηνπο ηνπηθνχο πνιίηεο, ηηο αξρέο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο γηαηξνχο φηη ε λφζνο δελ ήηαλ ζηνλ αέξα, αιιά ζρεηίδνληαη 

κε ηα ίρλε  ιπκάησλ. 

Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηνλ 

19ν αηψλα, φηαλ νη ήδε ρξεζηκνπνηνχκελνη  αγσγνί  φκβξησλ απνζθνπνχζαλ  

λα κεηαθέξνπλ απφβιεηα ζε θνληηλέο νδνχο. Δπεμεξγαζία  αζηηθψλ ιπκάησλ 

βξαδέσο εγθξίζεθε ηνλ 20ν αηψλα. Σν απμαλφκελν κέγεζνο ησλ πφιεσλ θαη 

ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ κε επεμεξγαζκέλα ιχκαηα αλάγθαζε ην 

πέξαζκα ηεο λνκνζεζίαο πνπ θαζνξίδεη πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε κηα θνηλφηεηα λα έρνπλ  έλα 

ζχζηεκα απνρέηεπζεο. Δάλ ηα απφβιεηα δελ είλαη άκεζα λα απνκαθξπλζνχλ, 

κηα θνηλφηεηα κπνξεί λα κνιπλζεί απφ ηελ αζζέλεηα. Απφξξηςε ησλ 

αλεπεμέξγαζησλ ή αλεπαξθψο επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζε πισηέο 

νδνχο ή ην έδαθνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξή ξχπαλζε. Παζνγφλνη 

νξγαληζκνί  κπνξεί λα κνιχλνπλ  ην πφζηκν λεξφ, θαζψο θαη ηνμηθέο ρεκηθέο 

νπζίεο κπνξεί λα δειεηεξηάζνπλ  ην λεξφ θαη λα ζθνηψζνπλ άγξηα δψα. 

Μεξηθά απφ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηα ιχκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ  

νξηζκέλεο δσέο πδξφβησλ θπηψλ λα απμάλνληαη ππεξβνιηθά. Απνζχλζεζε 

απνβιήησλ κπνξεί λα κεηψζεη  ηα πνζνζηά νμπγφλνπ, θαζηζηψληαο ηα 

αθαηάιιεια γηα πνιιά είδε ηεο πδξφβηαο δσήο. 

1.2.1 Η ιζηοπική αναδπομή ηηρ εξέλιξηρ ηηρ επεξεπγαζίαρ    

λςμάηων 
 
Ζ κεηάβαζε ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ απφ λνκαδηθέο θνηλφηεηεο ζε πην 

κφληκεο δνκέο έθεξε ζην θσο ηελ αλάγθε λα δηεπζεηεζεί ην πξφβιεκα ηεο 

δηάζεζεο ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαλ ζηηο θνηλσλίεο 

απηέο. ‘ζν  ν άλζξσπνο δνχζε σο θπλεγφο θαη ζπιιέθηεο, ηα απφβιεηα 

δηαζέηνληαλ ειεχζεξα ζηε θχζε φπνπ απνζπλζέηνληαλ κε θπζηθφ ηξφπν. 

ηαλ ζρεκαηίζηεθαλ νη πξψηεο πφιεηο, έγηλε θαλεξφ φηη έπξεπε λα βξεζνχλ 
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ελαιιαθηηθέο κέζνδνη γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. Μέρξη πξφζθαηα, ε 

πγηεηλή απνβιήησλ εζηηαδφηαλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πγείαο, 

πξψηηζηα απφ ηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. ήκεξα ε πγηεηλή απνβιήησλ , 

εζηηάδεηαη επίζεο ζην λα αληηκεησπίζεη ηνπο ρξφληνπο θηλδχλνπο πγείαο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. 

 Δπεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ ζηνλ αξραίν θφζκν 

ηνπο αξραίνπο παγθφζκηνπο πνιηηηζκνχο , νη θνηλσλίεο αλέπηπμαλ πνηθίιεο 

ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. ηελ αξραία Μεζνπνηακία, ζηελ πφιε 

Ur, κέζν πιεζπζκφ 65.000 αλζξψπσλ αλά ηεηξαγσληθφ κίιη, ήδε απφ ην 

3500 π.Υ. , ηα απνξξίκκαηα απνβάιινληαλ ζηνπο δξφκνπο φπνπ θαη 

ζπζζσξεχνληαλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πςψλεηαη ην επίπεδν ησλ 

δξφκσλ θαη λα κεηαβάιιεηαη αληίζηνηρα ην άλνηγκα ηεο εηζφδνπ ησλ ζπηηηψλ. 

Μέρξη ην 2000 π.Υ. ε δηάζεζε απνβιήησλ είρε αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν. ηελ 

αηγππηηαθή πφιε Herakoπolis, αλ θαη ν κέζνο πνιίηεο έξηρλε αθφκα 

απνξξίκκαηα ζην δξφκν, νη εχπνξεο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

θαηέβαιιαλ πξνζπάζεηα λα απνκαθξχλνπλ φια ηα απφβιεηα ζε ζέζεηο έμσ 

απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ηα απέξξηπηαλ ζπλήζσο ζε πνηακνχο. 

Οη Έιιελεο, γχξσ ζην 500 π.Υ. , αλέπηπμαλ ηνπο πξψηνπο ρψξνπο απφζεζεο 

απνξξηκκάησλ. Ζ πξψηε γλσζηή απαγφξεπζε γηα δηάζεζε απνξξηκκάησλ 

ζηνπο δξφκνπο έγηλε ζηελ Αζήλα ην 320 π.Υ. θαη απφ ην 300 π.Υ. κία απφ ηηο 

επζχλεο ηεο ειιεληθήο πφιεο-θξάηνπο ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ 

χπαξμε ππνλφκσλ έρεη θαηαγξαθεί ηφζν ζηελ αξραία Διιάδα φζν θαη ζηελ 

αξραία Ρψκε. Οη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ αξραία Ρψκε ήηαλ νη πην εμειηγκέλεο ζε ζρέζε κε 

νπνηνλδήπνηε πνιηηηζκφ πξηλ απφ ηνλ δέθαην έλαην αηψλα, αθφκα θαη ζε 

ζρέζε κε κεηαγελέζηεξα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ Μεζαίσλα. Ήδε 

απφ ηνλ έθην αηψλα π.Υ.  νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνχλ δνρεία γηα λα 

κεηαθέξνπλ ηα απφβιεηα ηνπο θνληά ζηνλ πνηακφ Σίβεξε κέζσ ησλ αλνηθηψλ 

ππνλφκσλ. Σνλ 3ν αηψλα, νη ππφλνκνη ζηε Ρψκε είραλ εμειηρζεί ζε ζνισηά 

ππφγεηα δίθηπα απνθαινχκελα Cloasa Mixima, ή Κχξηνη Τπφλνκνη. Οη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ ρξνλνινγνχληαη επίζεο ζ‘ 

εθείλα ηα ρξφληα. Ζ δηήζεζε ζην ρψκα ή ηελ άκκν, ή ε θαζίδεζε 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε εηδηθέο ζρεδηαζκέλεο ιεθάλεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο αξραίεο δεμακελέο θαζίδεζεο. 
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 Δπεμεξγαζία Αζηηθψλ ιπκάησλ ζην κεζαίσλα 

Ζ πηψζε ηεο Ρψκεο έθεξε έλα ηέινο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ εμπγίαλζεο. 

Σα επίπεδα θαζαξηφηεηαο ρακήισζαλ θαη νη αλνηθηέο ηάθξνη ιπκάησλ 

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη μαλά. Απηφ δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, φπνπ ε αξραία πξαθηηθή ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ απφ ηα πγξά απφβιεηα εγθαηαιείθζεθε, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζπρλή κφιπλζε ησλ πεγαδηψλ. Γηα κηα αθφκα θνξά, νη 

άλζξσπνη έξηρλαλ ηα απνξξίκκαηα ζηνπο δξφκνπο θαη ν Σάκεζεο φζν θαη ν 

εθνπάλαο κεηαηξάπεθαλ ζε αλνηθηνχο ππνλφκνπο. 

Σνλ 18ν αηψλα ζην Λνλδίλν, θάζε ζπίηη είρε έλα ππνηππψδε βφζξν γηα ηελ 

απφζεζε νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ απνξξηκκάησλ, πνπ ζπλήζσο ήηαλ θάησ 

απφ ην πάησκα. Απηνχ ηνπ είδνπο ν βφζξνο επέηξεπε ηελ θαζίδεζε θαη άθελε 

ηα πγξά λα εκπνηίζνπλ ην έδαθνο απφ θάησ. Χζηφζν, φηαλ νη βφζξνη γέκηδαλ 

θαη ππεξρείιηδαλ, ηα απφβιεηα άδεηαδαλ ζε αλνηρηνχο ππνλφκνπο ζην κέζν 

ησλ δξφκσλ θαη απφ ‗θεη ρπλφληνπζαλ ζηνλ Σάκεζε. ε απηή ηελ πεξίνδν 

μέζπαζαλ επηδεκίεο ρνιέξαο θαη ηχθνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε, κε ακέηξεηα 

ζχκαηα. 

 Δπεμεξγαζία Λπκάησλ ζην ζχγρξνλν Κφζκν 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ ζπλέβεζαλ ην 19ν 

αηψλα. Σν 1860 ν Louis Moureas εθεχξε ηε ζεπηηθή δεμακελή, παξφιν πνπ 

νλνκάζηεθε επηζήκσο έηζη ην 1895. Οη αξρηθέο ζεπηηθέο δεμακελέο ήηαλ 

κεγάιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα αζηηθά ιχκαηα νιφθιεξσλ θνηλνηήησλ. 

Παξφιν πνπ νη ζεπηηθέο δεμακελέο ζπγθξαηνχζαλ ην ζηέξεν κέξνο ησλ 

απνβιήησλ θαη επέηξεπαλ κφλν ζηα πγξά λα ρπζνχλ ζηα πνηάκηα, ηα πγξά 

απηά πεξηείραλ πςειφ ξππαληηθφ θνξηίν κε απνηέιεζκα λα κνιχλνπλ ηα λεξα. 

Σν 1868 ν Edward Frankland αλέπηπμε ηελ ηερλνινγία θίιηξσλ άκκνπ. 

Δπηλφεζε έλα ζχζηεκα απφ κεγάινπο θπιίλδξνπο, γεκάηνπο κε δηαθνξεηηθά 

πιηθά φπσο ρψκα θαη άκκν, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο δηήζεζε ηα απφβιεηα. 

Με κηα ζεηξά πεηξακάησλ, θαηάθεξε λα ππνινγίζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνβιήησλ. 

Οη απμαλφκελνη φγθνη ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ απφ έλα ζπλερψο 

απμαλφκελν πιεζπζκφ θαζψο θαη ε εμάπισζε αζζελεηψλ, ψζεζαλ ηηο 
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εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ πεξαηηέξσ θαη νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

 

1.2.2 Δγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ λςμάηων ζηην Δλληνική 

Δπικπάηεια. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο [15] έρεη παξαηεξεζεί έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηελ Διιάδα. Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, Πάηξα, 

Ζξάθιεην, Κφξηλζνο θαη ηα ππφινηπα κεγάια αζηηθά θέληξα έρνπλ απνθηήζεη 

πιένλ ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ηνπο ιπκάησλ κέζσ 

ζχγρξνλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Φπηάιιεηαο, ηεο 

Λάξηζαο ,ηεο Καιακάηαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ρφδνπ θαη Κέξθπξαο.  

 Αηηηθή( Φπηάιιεηα)[16] 

Σα ιχµαηα ηεο Αζήλαο θαζαξίδνληαη ζε δχν εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπµάησλ ηεο ΔΤ∆ΑΠ, , πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Μεηακφξθσζε απφ ην 1985, θαη 

ζηελ Φπηάιιεηα απφ ην1994.ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μεηακφξθσζεο, 

επεμεξγάδνληαη ηα ιχµαηα ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ θαζψο θαη ηα 

βνζξνιχµαηα, απφ φζνπο βφζξνπο ιεηηνπξγνχλ αθφµα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Αηηηθήο.. Ζ ππφινηπε πνζφηεηα ησλ ιπµάησλ (800.000m3 εκεξεζίσο), 

επεμεξγάδνληαη ζηελ Φπηάιιεηα. . ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μεηακφξθσζεο, , ην 

λεξφ πνπ βγαίλεη απφ ηελ επεμεξγαζία είλαη έσο θαη 95% θαζαξφ. . ηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ζε απηφ ριψξην γηα απνιχκαλζε, , θαη µέζσ ελφο 

ξέµαηνο νδεγείηαη ζηνλ Κεθηζφ πνηαµφ. 

 

 

 Λάξηζα[17] 

Ζ ΓΔΤΑΛ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αλέιαβε λα εθηειέζεη ην 

κεγάιν έξγν ηεο απνρέηεπζεο ηεο Λάξηζαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
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Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) . Σν έξγν απηφ εληάρζεθε ζηελ 

πξψηε θάζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο , κε ζηφρν ηελ άκεζε θαηαζθεπή ηνπ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ 

επηβάξπλζεο ηνπ Πελεηνχ απφ ηα ιχκαηα. Ζ αξρηθή επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ 

έξγνπ έγηλε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ' 50, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο εθπξνζψπσλ 

ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. ηελ επηινγή απηή ζηεξίρζεθε θαη φιε ε 

ζχιιεςε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1989. Σν έξγν απηφ, δπλακηθφηεηαο 115.000 ηζνδχλακσλ 

θαηνίθσλ είρε ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο κέρξη ην 

2005. Σν ηειηθφ θφζηνο ήηαλ 2.004.435.000 δξρ. (1989) θαη ηα ρξήκαηα 

πξνέξρνληαλ θαηά 45% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θαηά 

20% δάλεην απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη θαηά 35% 

δσξεάλ επηρνξήγεζε. Δίλαη έλα απφ ηα πξψηα θαη ζεκαληηθφηεξα αλάινγα 

έξγα, πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ιεηηνπξγνχζαλ ιηγφηεξεο απφ 10 ΔΔΛ , ελψ 

ζήκεξα είλαη πάλσ απφ 400 ΔΔΛ. Σν ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη 

απηφ ηεο ελεξγνχ ηιχνο (ιάζπεο) κε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε. Ζ 

δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Δγθαηάζηαζεο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ νινθιεξψζεθε ην 2002. Ζ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζή 

ηνπ έγηλε κε ζθνπφ ε Δγθαηάζηαζε λα είλαη επαξθήο λα δερζεί ηα απμεκέλα 

ξππαληηθά θνξηία , κε ρξνληθφ νξίδνληα ηα επφκελα 25 ρξφληα. Σα θνξηία 

απηά πξνέξρνληαη απφ ηε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ηε 

κειινληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ , θαζψο επίζεο θαη απφ πνζφηεηεο 

βνζξνιπκάησλ αζηηθψλ θαη βηνηερληθψλ. Ζ ΔΔΛ κεηά ηελ επέθηαζε θαη 

αλαβάζκηζε έρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 210.000 ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ. 

ρεδηαζηηθά, αθνινπζήζεθε ε θηινζνθία ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ 

ελζσκαηψλνληαο φκσο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηερλνινγία. Γηα ην έξγν 

ειήθζεζαλ ππφςε νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. 

 

 Καιακάηα[18] 

Οη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Καιακάηαο ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο πξψηνπο ζηαζκνχο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Αζηηθψλ Λπκάησλ ζηελ 

Διιάδα. Σν αξρηθφ έξγνπ ηνπ 1984, πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα 20.000 
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θαηνίθνπο, επεθηάζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ ηξείο θάζεηο επέθηαζεο θαη έρεη 

πιένλ κεηαηξαπεί ζε έλα ζχγρξνλν έξγν δπλακηθφηεηαο 120.000 θαηνίθσλ. 

Οη απνδφζεηο θαζαξηζκνχ ησλ ιπκάησλ νη νπνίεο επηηπγράλνληαη, αλέξρνληαη 

ζε 97% σο πξνο ηελ απνκείσζε ηνπ BOD5 θαη ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ 

θαη 67-90% σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

(θψζθνξν θαη άδσην). 

 Αιεμαλδξνύπνιε[18] 

Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη βνζξνιπκάησλ 

ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο βξίζθεηαη ζε παξαζαιάζζην γήπεδν θαη θαηαιακβάλεη 

έθηαζε 27 ζηξεκκάησλ. Έρεη θαηαζθεπαζζεί γηα ηειηθή δπλακηθφηεηα 75.000 

ηζνδχλακσλ θαηνίθσλ θαη ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ νξηζηηθνπνηεκέλα έξγα 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σα ιχκαηα δέρνληαη πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία, 

θαη βηνινγηθή επεμεξγαζία κε δηάρπζε αέξα ρακειήο πίεζεο, ελψ ε 

επεμεξγαζία ηεο ηιχνο γίλεηαη κε αλαεξφβηα ρψλεπζε, ε νπνία έρεη 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο εθ ηνπ παξαγφκελνπ θαχζηκνπ βηναεξίνπ. 

Πξνβιέπεηαη ε θαχζε ηνπ πιενλάδνληνο βηναεξίνπ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα θάιπςε αλαγθψλ θαη ηνπ ππνινίπνπ έξγνπ. Ζ δηάζεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γίλεηαη ζηε ζάιαζζα, κέζσ ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ. 

 Κέξθπξα[18] 

Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο 

βξίζθνληαη ζηελ ζέζε «Μπνχθα» ησλ Αιπθψλ Πνηακνχ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο 

νινθιεξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1996.Οη ηζρπξέο πεξηβαιινληηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, νδήγεζαλ ζηελ κειέηε 

θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ιχζεσλ πέξαλ ησλ ήδε απζηεξψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. Έηζη επηιέρζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, ε 

κέζνδνο ηεο νμεηδσηηθήο ηάθξνπ κε ππνβξχρηα δηάρπζε αέξα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία νλνκάδεηαη ―LANDOX‖, ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο νμεηδσηηθήο ηάθξνπ κε απηά ηεο ππνβξχρηαο δηάρπζεο θαη απνηειεί 

ηερλνινγία ηεο Οιιαλδηθήο Landustrie Sneekb.v. Ζ εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε 82.000 ηζνδχλακσλ θαηνίθσλ. 
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 Ρόδνο[18]  

 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπάζζεθαλ λα εμππεξεηνχλ πιεζπζκφ 120.000 / 

180.000 θαηνίθσλ ηνπ Βνξείνπ ηξηγψλνπ ηεο Ρφδνπ (Γήκνη Ρφδνπ, Ηαιπζνχ, 

Καιιηζέαο, Αθάληνπ θαη Αξράγγεινπ), βξίζθνληαη ζην αθξσηήξη «Βφδη», 

θνληά ζηε Καιιηζέα, ζε έλα απφ ηα ηνπξηζηηθφηεξα κέξε ηνπ λεζηνχ, ζε 

επαθή κε πνιπηειή μελνδνρεία ηα νπνία θηινμελνχλ κεγάιν αξηζκφ 

ηνπξηζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη 

θαηαζθεπαζζεί ψζηε λα κελ πξνθαινχλ θακία πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή ή 

άιιε φριεζε. 

 

 

Υάξηεο 1.  ηνλ ράξηε απηφλ απεηθνλίδνληαη κε πξάζηλν θχθιν νη 

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ νη νπνίεο επξίζθνληαη ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία.(πεγή: ΤΠ.Δ.Κ.Α.) 
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2 ΚΤΡΗΧ ΜΔΡΟ 

 

2.1 ΣΑΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΣΗΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ- ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκβαηηθή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, 

ησλ πφιεσλ ηεο Κνξίλζνπ θαη ηνπ Λνπηξαθίνπ. Σν ζχζηεκα ελεξγνχ ηιχνο ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ είλαη έλα 

απν ηα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν 

θαη Γηεζλψο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο δίδπκν έξγν κε ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα 

ησλ δχν γξακκψλ. Μφλνλ ε επεμεξγαζία ηιχνο γίλεηαη απφ θνηλνχ. Δπξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή Ηζζκφο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο. Δμππεξεηεί ηηο πφιεηο ηεο 

Κνξίλζνπ θαη ηνπ Λνπηξαθίνπ κε δπλακηθφηεηα 90000 ηζνδχλακνη θάηνηθνη 

ζπλνιηθά (45000 γηα θάζε πφιε) κε κειινληηθή πξφβιεςε 180000 

ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο. Απνδέθηεο Δθξνήο νξίδεηαη ν Κνξηλζηαθφο Κφιπνο 

θαη ε δηάζεζε ζε απηφλ ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ γίλεηαη κέζσ ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ ην ρεξζαίν ηκήκα ηνπ νπνίνπ, νδεχεη παξάιιεια κε ηελ δηψξπγα. Ζ 

δηάζεζε γίλεηαη κε δηαρπηήξα κήθνπο 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12. Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Κνξίλζνπ- Λνπηξαθίνπ όπσο απεηθνλίδεηαη ζην 

θηεκαηνιόγην ζε θιίκαθα 1:500. 
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2.2 ηνηρεία ρεδηαζκνύ 

 

Ζ Δ.Δ.Λ. Κνξίλζνπ-Λνπηξαθίνπ, (εηθφλα 13), 

 

 

Δηθόλα 13. Μαθέηα ε νπνία επξίζθεηαη ζην θέληξν δηνίθεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θαη ζηελ νπνία είλαη δηαθξηηή ε δηάηαμε ε νπνία επεμεξγάδεηαη ηα αζηηθά 

ιύκαηα Κνξίλζνπ. 

 

θαηαζθεπάζζεθε ην 2000 γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ησλ 

πφιεσλ ηεο Κνξίλζνπ θαη ηνπ Λνπηξαθίνπ. Μπνξεί λα ζπλεπεμεξγάδεηαη εθηφο 

απφ ηα ιχκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο δπν πφιεηο, επίζεο θαη κέγηζηε 

πνζφηεηα βνζξνιπκάησλ 280-300 m3 εκεξεζίσο (ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δχν 

γξακκέο ηεο Δ.Δ.Λ.). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ θάζε γξακκήο (θάζε πφιεο) 

έρεη γίλεη κε ηα δεδνκέλα ησλ  πηλάθσλ 1.1 θαη 1.2. Σα ιχκαηα πξνο 

επεμεξγαζία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Αζηηθψλ Λπκάησλ θαη ζην 

παξάξηεκα 1 αλαθέξνληαη νη πγθεληξψζεηο Ρππαληψλ Αλεπεμέξγαζησλ 

Λπκάησλ ρεδηαζκνχ θαη ε Πνηφηεηα Δθξνήο ρεδηαζκνχ. 

 



37 

 

Πίλαθαο 1.1: Γεδνκέλα ρεδηαζκνχ Γξακκήο Λνπηξαθίνπ γηα ηα Λχκαηα πξνο Δπεμεξγαζία 

 

 Αξρηθή θάζε Δπέθηαζε 

Παξάκεηξνο Υεηκεξηλή 

Πεξίνδνο 

Θεξηλή 

Πεξίνδνο 

Υεηκεξηλή 

Πεξίνδνο 

Θεξηλή 

Πεξίνδνο 

Ηζνδχλακνο Πιεζπζκφο (e.p.) 7900 45000 22500 90000 

Ζκεξήζηα Παξνρή Λπκάησλ 

(m
3
/d) 

1692 9640 4820 19280 

Παξνρή Χξηαίαο Αηρκήο (m
3
/h) 161 918 459 1836 

BOD5 (kg/d) 474 2700 1350 5400 

SS (kg/d) 544 3100 1550 6200 

TKN (kg/d) 75 430 215 860 

TP (kg/d) 27 152 76 304 

 

Πίλαθαο 1.2: Γεδνκέλα ρεδηαζκνχ Γξακκήο Κνξίλζνπ γηα ηα Λχκαηα πξνο Δπεμεξγαζία 

 Αξρηθή θάζε Δπέθηαζε 

Παξάκεηξνο Υεηκεξηλή 

Πεξίνδνο 

Θεξηλή 

Πεξίνδνο 

Υεηκεξηλή 

Πεξίνδνο 

Θεξηλή 

Πεξίνδνο 

Ηζνδχλακνο Πιεζπζκφο (e.p.) 36000 45000 67500 90000 

Ζκεξήζηα Παξνρή Λπκάησλ 

(m
3
/d) 

7712 9640 14460 19280 

Παξνρή Χξηαίαο Αηρκήο (m
3
/h) 734 918 1377 1836 

BOD5 (kg/d) 2160 2700 4050 5400 

SS (kg/d) 2480 3100 4650 6200 

TKN (kg/d) 344 430 645 860 

TP (kg/d) 122 152 228 304 
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ήκεξα έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγεί ε αξρηθή θάζε θαη γηα ηηο δχν 

γξακκέο ηηο Δ.Δ.Λ. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ζρεδηάζζεθε θαη 

εγθαηαζηάζεθε  ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ .  

 

2.3 ηάδηα Δπεμεξγαζίαο ηεο Μνλάδαο. 

Ο ζηαζκφο επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ Λπκάησλ αθνινπζεί ην 

δηάγξακκα ξνήο ην νπνίν παξαηίζεηαη ζηε εηθφλα 16. Δπεηδή ηα ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο θαη γηα ηα ιχκαηα ηεο Κνξίλζνπ αιιά θαη γηα ηα ιχκαηα ηνπ 

Λνπηξαθίνπ είλαη ηα ίδηα ζα γίλεη πεξηγξαθή ζέηνληαο σο κνλάδα αλαθνξάο 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ηεο Κνξίλζνπ. Αλαιπηηθά, ηα αζηηθά ιχκαηα 

ζπιιέγνληαη ζε θξεάηηα ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο 

ησλ Πφιεσλ Κνξίλζνπ θαη Λνπηξαθίνπ θαη κε θαηάιιειε δηάηαμε ηξνθνδνηνχλ 

ζηαζεξά ηελ είζνδν ππνδνρήο Λπκάησλ ηεο Μνλάδαο.  

ηα θξεάηηα απηά ,(εηθφλα 14), 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δικόνα 14. Αληιηνζηάζην ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο Λπκάησλ ην νπνίν επξίζθεηαη ζηελ 

ηνπνζεζία Πνζεηδσλία-Κνξίλζνπ. ην εζσηεξηθό ηνπ ππάξρνπλ όξγαλα ειέγρνπ θαη 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζηελ εηθόλα 15. 
 
ππάξρνπλ κεραληζκνί απηνκαηηζκνχ ηα αηζζεηήξηα ζηάζκεο 

πδξνζηαηηθήο πίεζεο θαη ηα αηζζεηήξηα πξνζηαζίαο μεξήο ιεηηνπξγίαο, 

inverter ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζε PLC ην νπνίν ειέγρεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ πνπ επξίζθνληαη ζηα θξεάηηα θαη ηξνθνδνηνχλ 
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ηελ εγθαηάζηαζε κε ζηαζεξή παξνρή  Λπκάησλ (θπβηθά αλά ψξα). Σελ 

ζηαζεξή παξνρή απηή  εκείο θαζνξίδνπκε κέζσ ηνπ inverter.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 15.  Δγθέθαινο ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηα θξεάηηα θαη πεξηιακβάλεη ηα πξναλαθεξόκελα. 

Πάλσ δεμηά ππάξρεη ην PLC(κεγάιν άζπξν-γθξί θνπηί), από θάησ ηνπ ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο πνπ ειέγρνπλ ηεο αληιίεο από ειείςεη λεξνύ ,ιαδηνύ θαη ζεξκηθή πξνζηαζία. (ηέζζεξα 

θνπηηά αζπξόκαπξα)θαη ηέινο θάησ δεμηά ππάξρεη ε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξηνπ πδξνζηαηηθήο 

ζηάζκεο(θίηξηλν ρξώκα).  
 

  Ζ ππνδνρή Λπκάησλ ηεο κνλάδαο δέρεηαη θαζνξηζκέλε πνζφηεηα Λπκάησλ 

αλά είθνζη ιεπηά. Τπάξρνπλ ηα αθφινπζα ζηάδηα πξνεπεμεξγαζίαο. 

 Δζράξσζε, φπνπ ππάξρνπλ εζράξεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ 

δηέιεπζε ζσκαηηδίσλ νξηζκέλνπ πάρνπο. 

 Γέθπξα Δμάκκσζεο φπνπ ζπιιέγνληαη πνζφηεηεο ηιχνο απφ 

ρακειέο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ 

 Ληπνζπιιέθηεο, νη νπνίνη δεζκεχνπλ ηα ιίπε. 

ηε ζπλέρεηα ζην βηνινγηθφ αληηδξαζηήξα ε επεμεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ δεμακελή αεξηζκνχ. 

Ζ δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία αθνινχζσο δηαρσξίδεη ηελ 

επεμεξγαζκέλε εθξνή απφ ηελ ίιπ θαη ηαπηφρξνλα δηνρεηεχεη ηελ ίιπ ζην ζηιφ 

πάρπλζεο θαη ηελ δηεπγαζκέλε εθξνή ζηελ δεμακελή ρισξίσζεο. Σέινο ε κελ 

δεμακελή ρισξίσζεο θαηαπνιεκά ηνπο αλεπηζχκεηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη 

έρνπλ παξακείλεη θαη  ην δε ζηιφ πάρπλζεο αθπδαηψλεη ηελ ίιπ θαη ηελ 

δηνρεηεχεη ζηελ ηξάπεδα αθπδάησζεο. 
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              Δηθφλα 16. Γηάγξακκα Ρνήο επεμεξγαζίαο Λπκάησλ. 
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2.3.1 πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Πξνεπεμεξγαζίαο-εζράξωζε- 

Γέθπξα εμάκκωζεο 

 

Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηφ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Απηφκαηεο ειεθηξνθίλεηεο κεραληθέο εζράξεο 

2. Μεηαθνξηθή ηαηλία 

3. Παξνρφκεηξν 

4. πζηήκαηα Απηνκαηηζκψλ πξνζηαζίαο 

5. Λνβνεηδήο θπζεηήξεο 

6. Αηζζεηήξηα  ζηάζκεο ππεξήρσλ 

7. Γηαθφπηε νξίνπ  

     Απηφκαηεο ειεθηξνθίλεηεο κεραληθέο εζράξεο,( εηθφλα 17), 

 

Δηθόλα 17. Ηιεθηξνθίλεηε κεραληθή εζράξα ε νπνία επξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνεπεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ηεο εηζόδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

επηηεινχλ ηελ δηεξγαζία εζραξηζκνχ ζηα ιχκαηα ηεο γξακκήο . Δηδηθφ μέζηξν 

(εηθφλα 18) θηλείηαη κεραληθά έκπξνζζελ θαη ζε επαθή κε ηηο εζράξεο γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπο. Σα εζραξίζκαηα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ κεηαθνξηθή 

ηαηλία (εηθφλα 19) ε νπνία ηα απνξξίπηεη ζε δνρεία απνκάθξπλζεο.  
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 Δηθόλα 18. Δηδηθό μέζηξν ην νπνίν ελεξγεί  επί ηεο ειεθηξνθίλεηεο κεραληθήο εζράξαο θαη 

απνκαθξύλεη ηα αλεπηζύκεηα ζσκαηίδηα από ηελ ζπλέρεηα ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 19. Μεηαθνξηθή ηαηλία. Η κεηαθνξηθή ηαηλία απνηειεί θύξην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηηζκνύ ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηελ είζνδν ππνδνρήο ιπκάησλ ηεο Δγθαηάζηαζεο 

θαη ζηόρνο ηνπ είλαη  ε απνκάθξπλζε ησλ ζσκαηηδίσλ. Σα νπνία είλαη επκεγέζε. 
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  ηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαη ακέζσο κεηά ηελ αξρηθή  εζράξσζε 

ηνπνζεηείηαη ζχζηεκα κέηξεζεο παξνρήο ηχπνπ VENTURI, (εηθφλα 20).Ζ 

κέηξεζε παξνρήο ησλ ιπκάησλ γίλεηαη κε ππέξερνπο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

επαθή ηνπ αηζζεηήξηνπ κε ηα ιχκαηα, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θζνξά 

απηνχ θαη ηελ κε αμηνπηζηία κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ. 

 

 

Δηθόλα 20. Μέηξεζε παξνρήο ησλ ιπκάησλ ηεο δηάηαμεο Venturi ζην ζηάδην εηζόδνπ ησλ 

ιπκάησλ ζηελ δεμακελή αεξηζκνύ. 

2.3.1.1 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ μέζηξσλ ησλ εζραξψλ γίλεηαη βάζεη κέγηζηεο δηαθνξάο 

ζηάζκεο άλαληη-θάηαληη θάζε εζράξαο. ηαλ ελεξγνπνηεζεί κηα άλσ ζηάζκε 

ζηνλ ζπιιέθηε  (ιεθάλε) άλαληη ηεο εζράξαο ηφηε εθθηλεί ε κεηαθνξηθή ηαηλία 

εθφζνλ δελ ιεηηνπξγνχζε ήδε. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε φηη ε κεηαθνξηθή ηαηλία 

ιεηηνπξγεί, εθθηλεί ην μέζηξν ηεο εζράξαο θαη εμαθνινπζεί λα θηλείηαη κέρξηο 

φηνπ ε ζηάζκε άλαληη πέζεη ζε κηα θάησ ζηάζκε, νπφηε ε εζράξα δηαθφπηεη 

ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλ ε ζηάζκε άλαληη αλέβεη κηα ζηάζκε αζθαιείαο 

ηφηε παξάγεηαη ερεηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ γηα ππεξρείιηζε ζηα άλαληη ηεο 

κνλάδαο. Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο επελεξγεί θαηεπζείαλ ζηηο αληίζηνηρεο 

εζράξεο γηα δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε έκθξαμεο πνπ δελ 

απνθαζηζηάηαη κεραληθά. 

Ζ γέθπξα εμάκκσζεο, (εηθφλα 21), θηλείηαη παιηλδξνκηθά επί ηεο 

δεμακελήο αθελφο πξνο επηθαλεηαθή εμάθξηζε επηπιένλησλ ιηπψλ-ειαίσλ, 

αθεηέξνπ πξνο αλαξξφθεζε κέζσ αεξαληιίαο ηνπ αησξήκαηνο άκκνπ-
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ιπκάησλ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο θάζε δεμακελήο ηεο κνλάδαο. Σν αηψξεκα 

άκκνπ-ιπκάησλ κεηαθέξεηαη ζηνλ θνριία άκκνπ ,(εηθφλα 22),πνπ δηαρσξίδεη 

ην κίγκα θαη ηα λεξά πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ αεξαληιία νδεγνχληαη ζην 

αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ. 

 

 

Δηθόλα 21.  Γέθπξα εμάκκσζεο. ην εζσηεξηθό ηεο ππάξρνπλ ηα ζπζηήκαηα αθαίξεζεο ησλ 

επηπιένλ αλεπηζύκεησλ ζσκαηηδίσλ(ιίπε-έιαηα)  ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα 

αθαηξεζνύλ ζηελ πξνεγνύκελε κνλάδα. 

 

 

Δηθόλα 22. Σν αηώξεκα άκκνπ-ιπκάησλ κεηαθέξεηαη ζηνλ θνριία άκκνπ όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν 

δηαρσξηζκόο ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηεο άκκνπ ζε θάδνπο απνκάθξπλζεο. 
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       Ζ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο γέθπξαο εμάκκσζεο γίλεηαη κέζσ 

ρξνλνδηαθφπηε. Ζ εθθίλεζε ηνπ ρξνλνπξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ δπν 

νξηαθψλ δηαθνπηψλ νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν 

ηεο δηαδξνκήο ηεο γέθπξαο. Μφιηο ελεξγνπνηεζεί ν νξηαθφο δηαθφπηεο ζηελ 

είζνδν ηεο γέθπξαο αξρίδεη λα κεηξάεη ξπζκηδφκελνο ρξφλνο αλακνλήο Σ1 ηεο 

γέθπξαο. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ Σ1 εθθηλεί  ν θνριίαο άκκνπ. Μφιηο εθθηλήζεη ν 

θνριίαο εθθηλεί ε αεξαληιία θαη ζηε ζπλέρεηα εθθηλεί ε γέθπξα ηελ πξνο ηα 

εκπξφο θίλεζή ηεο. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ελεξγνπνηείηαη ν νξηαθφο 

δηαθφπηεο ν νπνίνο δηαθφπηεη ηνλ αεξνζπκπηεζηή θαη ε γέθπξα εθθηλεί ηελ 

πξνο ηα πίζσ θίλεζή ηεο. ηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο ελεξγνπνηείηαη μαλά ν 

νξηαθφο δηαθφπηεο νπφηε ζηακαηά ν θνριίαο άκκνπ θαη ε γέθπξα, θαη 

επαλαιακβάλεηαη ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο γέθπξαο. 

2.3.2 Απηνκαηηζκνί  βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαζίδεζεο 

Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηφ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. πζηήκαηα αεξηζκνχ 

2. πζηήκαηα κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ζηελ δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο 

θαζίδεζεο(ππεξρεηιηζηείο) 

3. πξνσζεηήξαο ξνήο νξηδφληηνπ άμνλα 

4. Αληιίεο πεξίζζεηαο ηιχνο 

5. πζηήκαηα Απηνκαηηζκψλ πξνζηαζίαο 

6. ξγαλα κέηξεζεο δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ 

   Πξηλ ηελ είζνδν ηνπ ιχκαηνο ζηνλ βηνινγηθφ αληηδξαζηήξα ππάξρεη 

δεμακελή επηινγήο κηθξννξγαληζκψλ ε φπνηα πεξηέρεη κεραληθνχο 

νξηδνληίνπο αλαδεπηήξεο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο θαη έρνπλ ζθνπφ λα 

θξαηνχλ ζε αηψξεζε ην κίγκα ιπκάησλ – αλαθπθινθνξνχζαο ηιχνο. 

Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκφ πεξηζηξνθήο θαη 

ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο.  

 ηελ δεμακελή αεξηζκνχ είλαη εγθαηεζηεκέλνη δπν επηθαλεηαθνί αεξηζηήξεο νη 

νπνίνη  παξέρνπλ νμπγφλν ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο(εηθφλα 24). Ζ ιεηηνπξγηά 

ησλ αεξηζηήξσλ ξπζκίδεηαη  απφ ηα αηζζεηήξηα κέηξεζεο δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ, (εηθφλα 25). 
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Δηθφλα 24. Γεμηά ε δηάηαμε αεξηζκνύ επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη αεξίδεη ην αλάκηθην πγξό ελώ 

αξηζηεξά επηθξαηεί εξεκία ε νπνία νθείιεηαη ζηελ εληνιή πνπ έρεη δνζεί από ηα αηζζεηήξηα 

δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ.  

 

 

 

Δηθφλα 25. Γεμακελή αεξηζκνύ. Σν θίηξηλν θπηίν πεξηέρεη ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ 

θαηαγξαθήο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Γηαιπκέλν νμπγόλν, PH,  θιπ.) ηα νπνίνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ θαη ηνπ ππεξρεηιηζηή. 
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  Σαπηφρξνλα ν ππεξρεηιηζηήο δηνρεηεχεη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα κίγκαηνο 

ζηελ δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο. Ο πξνσζεηήξαο ξνήο νξηδφληηνπ 

άμνλα πξνζδίδεη ζην κίγκα ηελ απαηηνχκελε ηαρχηεηα ψζηε λα παξακέλεη ζε 

αησξεζε. Σέινο νη αληιίεο πεξίζζεηαο ηιχνο απνκαθξχλνπλ ηελ θαζηδάκελε 

ίιπ. 

πζηήκαηα απηνκαηηζκψλ πξνζηαηεχνπλ ηνλ ππεξρεηιηζηή απφ 

ππεξβνιηθή ξνπή. 

 

 

2.3.2.1 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 
 

Ο θχξηνο επηθαλεηαθφο αεξηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζπλερψο. Ο δεχηεξνο 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ηνπ ππεξρεηιηζηή θαη κε ηελ ηηκή ηνπ 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα 

ππνινγίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. Ο πξνσζεηήξαο 

μεθηλά λα ιεηηνπξγεί φηαλ ζηακαηήζεη ν δεχηεξνο αεξηζηήξαο θαη αληίζηξνθα 

παχεη λα ιεηηνπξγεί φηαλ εθθηλήζεη μαλά ν αεξηζηήξαο. Ο αεξηζηήξαο εθθηλεί 

φηαλ ν ππεξρεηιηζηήο είλαη ζηελ αλψηαηε ηνπ ζηάζκε θαη ε κεηξνχκελε ηηκή 

ηνπ(δηαιπκέλν νμπγφλν) εκθαληζζεί κηθξφηεξε απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή 

ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. Πξψηα αλεβαίλεη ν ππεξρεηιηζηήο θαη κεηά μεθηλά ν 

δεχηεξνο αεξηζηήξαο. Ο αεξηζηήξαο ζηακαηά φηαλ ν ππεξρεηιηζηήο είλαη ζηελ 

θαηψηαηε ζηάζκε θαη ε ηηκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 

κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. Σε ζηηγκή πνπ ζηακαηά ν 

αεξηζηήξαο ν ππεξρεηιηζηήο αλεβαίλεη θαηεπζείαλ. Ο ππεξρεηιηζηήο ιεηηνπξγεί 

βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ πνπ κεηξηέηαη απφ ην νμπγνλφκεηξν 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην κέζν ηεο δψλεο απνληηξνπνίεζεο. ηαλ ην 

δηαιπκέλν νμπγφλν είλαη κηθξφηεξν κηαο ηηκήο Α ν ππεξρεηιηζηήο αλεβαίλεη 

θαηά έλα βήκα θαη αλακέλεη ζηε ζέζε απηή επί ρξνληθφ δηάζηεκα Σ. Μεηά απφ 

Σ1 εάλ ην δηαιπκέλν νμπγφλν δελ έρεη θζάζεη ηελ ηηκή Α ν ππεξρεηιηζηήο 

αλεβαίλεη θαηά έλα πξφζζεην βήκα θαη αλακέλεη εθ λένπ επί ρξνληθφ δηάζηεκα 

Σ2. ηαλ ην δηαιπκέλν νμπγφλν είλαη κεηαμχ ησλ νξίσλ δελ ππάξρεη θίλεζε 

ηνπ ππεξρεηιηζηή(δελ δίλεηαη θακία εληνιή). ηαλ ην δηαιπκέλν νμπγφλν είλαη 

κεγαιχηεξν ηεο κέγηζηεο ηηκήο ησλ νξίσλ ν ππεξρεηιηζηήο θαηεβαίλεη θαηά έλα 

βήκα θαη πεξηκέλεη Σ2 πξηλ μαλαειέγμεη ηελ ηηκή ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ.  



48 

 

 

2.3.3 πζηήκαηα Απηνκαηηζκνύ Γεμακελήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Καζίδεζεο 

   Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηφ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. πζηήκαηα ππεξρείιεζεο 

2. Ξέζηξα θαζίδεζεο 

3. Αηζζεηήξηα πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ 

4. Αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ηιχνο 

    Σν αλάκηθην πγξφ ππεξρεηιίδεη απφ ηνλ βηνινγηθφ αληηδξαζηήξα πξνο ηελ 
δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο (εηθφλα 26), κέζσ ηνπ Μεξηζηή 
Καζίδεζεο ην αλάκηθην πγξφ νδεγείηε ζηηο δχν δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο 
θαζίδεζεο φπνπ ε ηιχ θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα, ελψ ππεξρείιεζε 
δηεπγαζκέλεο εθξνήο(εηθφλα 27)  πξνο ηελ δεμακελή ρισξίσζεο.  
 

      

Δηθφλα 26.Γεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο. Γηαθξίλεηαη θαζαξά ην επηθαλεηαθό μέζηξν ην 

νπνίν ζπζζσκαηώλεη θαη πξνζαλαηνιίδεη ηα επηπιένληα ζηεξεά. 

 

    

 

 

 

 

Δηθόλα 27. Τπεξρείιηζε δηεπγαζκέλεο εθξνήο από ηελ δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο. Η 

εζσηεξηθή ζηεθάλε ζπγθξαηεί ηα επηπιένληα ζσκαηίδηα ελώ ε εμσηεξηθή νδνλησηή ζηεθάλε πξνσζεί 

ηελ εθξνή πξνο ηελ δεμακελή ρισξίσζεο. 
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    Σα μέζηξα θαζίδεζεο (εηθφλα 28),είλαη κεραληθά πεξηζηξεθφκελα μέζηξα 

επί ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο ηα νπνία  ζαξψλνπλ ηελ ίιπ ε νπνία επξίζθεηαη 

ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο  θαη ηα επηπιένληα ζηεξεά πεξηζηξέθνληαη επί 

ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο. Ζ ηιχ ηνπ ππζκέλα θαηαιήγεη ζην αληιηνζηάζην 

αλαθπθινθνξίαο(εηθφλα 29), νη νπνίεο επξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο δεμακελήο 

δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο θαη πξνσζνχλ ηελ ίιπ ζηνλ κεξίζηε εηζφδνπ ,απ‘  

φπνπ αληιείηαη ε πεξίζζεηα ηιχνο. Έλα κέξνο επηζηξέθεη ζηε δεμακελή 

επηινγήο κηθξννξγαληζκψλ ελψ ην ππφινηπν νδεγείηαη ζηνλ Παρπληή θαη απφ 

εθεί ζηελ πξέζα. Λεηηνπξγνχλ επί 24 βάζεσο θαη έρνπλ αηζζεηήξηα 

πξνζηαζίαο ππεξέληαζεο θηλεηήξσλ. 

 

Δηθφλα 28. Δπηθαλεηαθό μέζηξν θαζίδεζεο. Τπάξρεη θαη ην βπζηζκέλν μέζηξν ην νπνίν 

αλακνριεύεη ηελ ίιπ. Κηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 

2.3.3.1Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο αληιηψλ αλαθπθινθνξίαο 
       

       Οη αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ηιχνο, εηθφλα 29, είλαη δπν ππνβξχρηεο αληιίεο 

εγθαηεζηεκέλεο ζε θάζε αληιηνζηάζην παξάπιεπξα ζηελ δεμακελή θαζίδεζεο. 

Οη αληιίεο αλαξξνθνχλ ηελ θαζηδάλνπζα ιάζπε θαη ηελ θαηαζιίβνπλ πξνο ην 

βηνινγηθφ αληηδξαζηήξα(carrousel). Οη αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ιεηηνπξγνχλ 

βάζεη ρξνλνπξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ δπν ρξνλνπξνγξάκκαηα, δηαθνξεηηθά 

γηα θάζε αληιία. Ζ κία αληιία, ε ¨θχξηα¨ ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ ελφο 

ρξνλνπξνγξάκκαηνο( π.ρ. 8 ψξεο ιεηηνπξγία, 2 ψξεο παχζε-καθξφρξνλε 

ιεηηνπξγία) θαη ε άιιε, ε ¨ζπκπιεξσκαηηθή¨, βάζεη ηνπ άιινπ 

ρξνλνπξνγξάκκαηνο( π.ρ. 3 ψξεο ΟΝ, 2 ψξεο OFF- βξαρχρξνλε ιεηηνπξγία). 

Τπάξρεη πεξηνδηθή ελαιιαγή ησλ ρξνλνπξνγξακκάησλ πνπ αθνινπζνχλ νη 

αληιίεο γηα ηζνθζνξά ησλ αληιηψλ. Ζ ελαιιαγή γίλεηαη κε ρξνλνδηαθφπηε κε 
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θιίκαθα ξχζκηζεο σο θαη 60 ψξεο. Σα ρξνλνπξνγξάκκαηα(θχθινη ιεηηνπξγίαο)  

νξίδνληαη κε ρξνλνδηαθφπηεο εληφο ηνπ ηνπηθνχ πίλαθα. Δληφο ησλ 

αληιηνζηαζίσλ ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο ππάξρνπλ αηζζεηήξηα θαηψηαηεο 

ζηάζκεο αληίζηνηρα γηα πξνζηαζία ησλ αληιηψλ απφ μεξά ιεηηνπξγία. ε 

πεξίπησζε παχζεο ησλ αληιηψλ ιφγσ θάησ νξίνπ. Απηέο επαλλεθηλνχλ φηαλ 

ζηηο δεμακελέο πιεξσζνχλ νη άλσ ζηάζκεο. 

 

 

Δηθφλα 29. Αληιίεο αλαθπθινθνξίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο δεμακελήο δεπηεξνβάζκηαο 

θαζίδεζεο θαη πξνσζνύλ ηελ ίιπ πξνο ηελ κνλάδα αθπδάησζεο, ελώ ππόινηπε πνζόηεηα 

αλακπγλξείεηαη κε ηα εηζεξρόκελα ιύκαηα θαη νδεγείηαη ζηε δεμακελή επηινγήο 

κηθξννξγαληζκώλ.   

 

2.3.4 Απηνκαηηζκνί Μνλάδαο Υιωξίωζεο 

Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηφ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Θεξκηθφ έθαζηεο αληιίαο ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα 

2. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο: πξνζηαζία ησλ αληιηψλ απφ μεξή 

ιεηηνπξγία 

3. Απηνκαηηζκνί πξνζηαζίαο 

4. Αληιηνζηάζην εθθέλσζεο 

5. Γνζνκεηξηθέο αληιίεο ρισξίνπ/ζεξβνκεραληζκνί 

6. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο: κέηξεζε παξνρήο 
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     ηε δεμακελήο ρισξίσζεο πνπ έρεη Γηάηαμε( καίαλδξνο εηθφλα 30). 

Καηάληη ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ – αλάκημεο ηνπ ρισξίνπ ππάξρεη δίαπινο 

Venturi γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνρήο ζηελ έμνδν ηεο γξακκήο (εηθφλα 31). Ζ 

δηάηαμε απηή πεξηιακβάλεη αηζζεηήξην ηχπνπ ππεξήρσλ, ηνπηθήο έλδεημεο 

παξνρήο. ηελ δεμακελή ρισξίσζεο ε απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε 

ππνρισξηψδεο Νάηξην, (κέζνδνο απιή, απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ αεξίνπ ρισξίνπ)πνπ ξπζκίδεηε απφ απηφκαηεο δνζνκεηξηθέο 

αληιίεο. ηε ζπλέρεηα ηα θαζαξά λεξά νδεγνχληαη ζην θξεάηην εμφδνπ θαη 

ζηνλ αγσγφ εθξνήο. 

 

Δηθφλα 30. Γηάηαμε( καίαλδξνο) δεμακελήο ρισξίσζεο. 

  

 

  Δηθφλα 31. Γηάηαμε Venturi ζηελ είζνδν ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο. Γηαθξίλεηαη ζηελ 

θσηνγξαθία ην ζύζηεκα απηόκαηεο θαηαγξαθήο ηεο παξνρήο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο. 
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    Ζ απηφκαηε ξχζκηζε παξνρήο ησλ δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ(εηθφλα 32) 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο κέηξεζεο ξνήο ζην θαλάιη 

θαη απφ ηνλ ξπζκηζηή ζηξνθψλ, ν νπνίνο ξπζκίδεη ζπλερψο ηε ζπρλφηεηα ηνπ 

θηλεηήξα ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο αλαινγηθά σο πξνο ην ζήκα εμφδνπ ηνπ 

παξνρφκεηξνπ.  ην θξεάηην εμφδνπ ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο ηνπνζεηείηαη 

φξγαλν ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ, ην νπνίν ειέγρεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηά ησλ 

δνζνκεηξηθψλ  αληιηψλ ρισξίνπ θαη ηελ δηνξζψλεη εάλ ρξεηαζηεί. 

   

 

 

 

 

 

Δηθόλα 32.  Γνζνκεηξηθέο αληιίεο ρισξίνπ/ ζεξβνκεραληζκνί. Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ απηά 

ζε ζπλεξγαζία κε ηα αηζζεηήξηα ζηάζκεο(εηθόλα 33),απνζθνπνύλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

δεμακελήο ρισξίσζεο. 
   

  Οη  2  δνζνκεηξηθέο  αληιίεο  εκβνινθφξεο παξνρήο δηαιχκαηνο ρισξίνπ 

ζηα ιχκαηα επξίζθνληαη εληφο ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο Κνξίλζνπ , εθ ησλ 

νπνίσλ ε κηα είλαη εθεδξηθή ηεο άιιεο ξφινο ν νπνίνο αληηζηξέθεηαη αλά  

ξπζκηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη αληιίεο αλαξξνθνχλ ρισξηνχρν δηάιπκα 

απφ ην δνρείν απνζήθεπζεο. Δπίζεο ζηελ έμνδν δεμακελήο ρισξίσζεο 

βξίζθνληαη δχν αληιίεο λεξνχ γηα ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο λεξνχ 

αθπδάησζεο γηα ηελ πιχζε ησλ ηαηληνπξεζψλ.  

2.3.4.1 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 
  

   ην δνρείν  είλαη εγθαηεζηεκέλα δπν αηζζεηήξηα ζηάζκεο(εηθφλα 33). 

Σν έλα εηδνπνηεί ην θέληξν ειέγρνπ γηα ηελ αλάγθε παξαγγειίαο θαη 

πξνκήζεηαο απφ ηελ αγνξά ρισξηνχρνπ δηαιχκαηνο γηα πιήξσζε ηνπ δνρείνπ 
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απνζήθεπζεο .Καη ην άιιν δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε απφ ηηο δπν 

αληιίεο, πνπ ιεηηνπξγεί θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή ζηηγκή κε παξαγσγή 

ερεηηθνχ ζήκαηνο ζηελ ηξάπεδα ειέγρνπ. Γηα επαλαηνπνζέηεζε ζε ιεηηνπξγία 

κεηά απφ δηαθνπή πξέπεη λα γίλεη επηβεβαίσζε απφ ην ρεηξηζηή. Οη 

ζεξβνθηλεηήξεο ζηελ ειεθηξνληθή θάξηα πνπ πεξηέρνπλ δέρνληαη ζήκα απφ 

ηνλ κεηαδφηε ηνπ κεηξεηή παξνρήο ηεο αληιίαο.   ηαλ ην ζήκα παξνρήο απφ 

ηνλ κεηξεηή παξνρήο γίλεη κηθξφηεξν απφ θάπνηα ηηκή πνπ ζα πξνθαζνξηζζεί, 

ε αληιία παχεη λα ιεηηνπξγεί. Έηζη ε αληιία δελ ιεηηνπξγεί ζε ζρεδφλ 

κεδεληθέο παξνρέο. ιεο νη ελδείμεηο ιεηηνπξγηάο θαη βιάβεο εκθαλίδνληαη ζην 

κηκηθφ δηάγξακκα ηεο κνλάδαο.    

 

Δηθόλα 33. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο πνζνηηθνύ ειέγρνπ ρισξηνύρνπ δηαιύκαηνο. πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζην δνρείν παξνρήο δηαιύκαηνο ρισξίνπ ζηελ δεμακελή ρισξίσζεο.  
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2.3.5 πζηήκαηα  Απηνκαηηζκνύ  Μνλάδαο Αθπδάηωζεο 

 Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζηάδην απηφ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Ζιεθηξνβάλα εηζφδνπ λεξνχ 

2. Ζιεθηξνβάλα απνκφλσζεο παξνρήο 

3. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο( αγσγηκνκεηξηθνχ ηχπνπ) 

4. Γνζνκεηξηθφο θνριίαο πνιπειεθηξνιχηε 

5. δηαθφπηε πίεζεο(pressure switch) 

6. Πξνζηαζία αληιηψλ πνιπειεθηξνιχηε θαη αλαδεπηήξσλ απφ μεξή 

ιεηηνπξγία 

7. Πξνζηαζία απφ ππεξρείιηζε 

8. νξηδφληηνη θνριίεο 

9. πξεζνζηάηεο 

10. νξηαθφο δηαθφπηεο απεπζπγξάκκηζεο 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ είλαη ε ζπλερφκελε ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκψλ απηψλ. 

Γειαδή γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ δηαθφπηε πίεζεο πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη νη 

απηνκαηηζκνί νη νπνίνη πξνυπάξρνπλ απηνχ. Πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη 

ειεηξνβάλεο θαη ηα αηζζεηήξηα ζηάζκεο θαη ν δνζνκεηξηθφο θνριίαο. Δάλ δελ 

εθθηλήζεη έλα ζχζηεκα δελ εθθηλεί θαλέλα άιιν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

αλαθεξφκελεο κνλάδαο. 

 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΦΤΓΑΣΧΖ ΗΛΤΟ 

    ια ηα κεραλήκαηα πνπ είλαη ζηε κνλάδα αθπδάησζεο ειέγρνληαη απφ ηνλ 

ηνπηθφ πηλάθα (εηθφλα 34), ν φπνηνο πεξηιακβάλεη νιν ηνλ απαηηνχκελν 

απηνκαηηζκφ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηά  ηεο κνλάδνο αθπδάησζεο ηιχνο   

 

Πεξηγξαθή κνλάδνο 

Πεξηιακβάλεη κηα αλεμάξηεηε γξακκή αθπδάησζεο. Ζ γξακκή 

πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

 2 αληιίεο ηξνθνδνζίαο ησλ ηαηληνθηιηξνπξεζψλ θαη κηα θνηλή 

εθεδξηθή 
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 2 αληιίεο ηξνθνδνζίαο πνιπειεθηξνιχηε θαη κηα θνηλή εθεδξηθή 

 2 αληιίεο πιχζεο ησλ πξεζψλ θαη κηα θνηλή εθεδξηθή 

 2 αλαδεπηήξεο ηνπ δνρείνπ θξνθίδσζεο ηιχνο 

 2 ειεθηξνθηλεηήξεο θίλεζεο ηαηληψλ πξέζαο 

 2 νξηδφληηνη θνριίεο κεηαθνξάο ηεο αθπδαησκέλεο αθπδαησκελήο 

ηιχνο 

 2 εκβνινθφξνη αεξνζπκπηεζηέο αέξα  

 2 θεθιηκέλνη θνριίεο αλχςσζεο-απφξξηςεο αθπδαησκελήο ηιχνο 

 ελψ θνηλφο θαηαλαισηήο θαη γηα ηηο δχν γξακκέο αθπδάησζεο 

είλαη: 

 1 δηάηαμε πξνεηνηκαζίαο πνιπειεθηξνιχηε 

 

Δηθόλα 34. Πίλαθαο ειέγρνπ κνλάδνο αθπδάησζεο. 

 

 ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ 

ηνηρεία δηάηαμεο 

 Ζιεθηξνβάλα εηζφδνπ λεξνχ 

 Ρνηάκεηξν λεξνχ(FIC) 

 Ζιεθηξνβάλα απνκφλσζεο παξνρήο  

 Γνζνκεηξηθφο θνριίαο πνιπειεθηξνιχηε 

 3 αλαδεπηήξεο δνρείνπ αλάκεημεο  

 Αηζζεηήξηα ζηάζκεο(αγσγηκνκεηξηθνχ ηχπνπ) 
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2.3.5.1 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο ειεθηξνιχηε 

θαη αληιηψλ λεξνχ δεμακελήο  αθπδάησζεο 

ΓΗΑΣΑΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ 

Θέηνληαο ηνλ επηινγηθφ δηαθφπηε ηεο δηάηαμεο πνιπειεθηξνιχηε 

(εηθφλα 35), ζηε ζέζε ―AUTO‖ εθθηλνχλ φινη ηαπηφρξνλα νη αλαδεπηήξεο 

αλάκημεο. ην δνρείν πνιπειεθηξνιχηε είλαη εγθαηεζηεκέλα ηέζζεξα 

αηζζεηήξηα ζηάζκεο αγσγηκνκεηξηθνχ ηχπνπ. ηε ζηάζκε ππεξρείιηζεο ην 

αηζζεηήξην θιείλεη ηελ ειεθηξνβάλα  θαη δίλεηαη ζπλαγεξκφο ππεξρείιηζεο. Δλ 

ζπλερεία ην άιιν αηζζεηήξην ζηάζκεο  θιείλεη ηελ ειεθηξνβάλα ηνπ λεξνχ θαη 

ζηακαηάεη ν θνριίαο δνζνκέηξεζεο γηα απνθπγή ππεξρείιηζεο ηνπ δνρείνπ. 

Σν αηζζεηήξην ζηάζκεο   αλνίγεη ε ειεθηξνβάλα λεξνχ θαη κφιηο επηβεβαησζεί 

ε παξνρή λεξνχ, εθθηλεί απηφκαηα ν θνριίαο. 

 

 

Δηθόλα 35. Γηάηαμε πνιπειεθηξνιύηε. 

 

    Ζ παξνρή λεξνχ επηβεβαηψλεηαη κε δηαθφπηε πίεζεο(pressure switch).Σν 

αηζζεηήξην ζηάζκεο  ζηακαηάεη ηηο αληιίεο δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιχηε 

θαη ηνπο αλαδεπηήξεο γηα πξνζηαζία απφ μεξή ιεηηνπξγία. Ζ ζηάζκε απηή 

επελεξγεί θαη ζε LOCAL ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ. Ζ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο 

δηάηαμεο ηνπ πνιπειεθηξνιχηε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα ζέηνληαο ηνλ επηινγηθφ 

δηαθφπηε ζε ζέζε  OFF νπφηε παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φινη νη θαηαλαισηέο 



57 

 

ηεο δηάηαμεο. Απηφκαηα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία φιεο ηεο δηάηαμεο αλ 

θάπνηνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο ηεο δηάηαμεο πάζεη βιάβε θαη ερεί 

ζπλαγεξκφο. 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 Πξνζηαζία αληιηψλ πνιπειεθηξνιχηε θαη αλαδεπηήξσλ απφ μεξή 

ιεηηνπξγία 

 Πξνζηαζία απφ ππεξρείιηζε 

ΑΝΣΛΗΔ ΝΔΡΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΦΤΓΑΣΧΖ 

Πξφθεηηαη γηα 2 ππνβξχρηεο αληιίεο εθ ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαηαη εληφο 

δεμακελήο ρισξίσζεο νπνχ θαηαζιηβνχλ θαη νη δπν ζηε δεμακελή λεξνχ 

αθπδάησζεο (εηθφλα 36). Οη αληιίεο ειέγρνληαη απφ ηα αηζζεηήξηα ζηάζκεο ηα 

νπνία εγθαζίζηαληαη ζηε δεμακελή λεξνχ αθπδάησζεο. Σίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 

ε αληιία πνπ έρεη ζεηξά. ηαλ αλέβεη ε ζηάζκε ζε θάπνην επίπεδν ην 

αηζζεηήξην ζηάζκεο δίλεη εληνιή θαη ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ε ιεηηνπξγνχζα 

αληιία θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγηά ε αληιία πνπ ήηαλ ζε εξεκία, επηηπγράλνπκε 

ζην λα ππάξρεη θπθιηθή ελαιιαγή ησλ αληιηψλ. Με ηελ έλδεημε πςειήο 

ζηάζκεο ηνπ αηζζεηεξίνπ δηαθφπηεη ηελ εθάζηνηε ζε ιεηηνπξγία αληιία κε 

ηαπηφρξνλε παξνρή ζπλαγεξκνχ ζην δσκάηην ειέγρνπ γηα θίλδπλν 

ππεξρείιηζεο ηεο δεμακελήο λεξνχ αθπδάησζεο. Με ηελ έλδεημε ρακειήο 

ζηάζκεο απφ ην αηζζεηήξην δίλεη ιεηηνπξγία θαη ζηηο δχν αληιίεο λεξνχ 

αθπδάησζεο ζηε ρισξίσζε, ελψ δηαθφπηεη φιεο ηηο αληιίεο ζην θηίξην 

αθπδάησζεο γηα πξνζηαζία απφ μεξή ιεηηνπξγία κε ηαπηφρξνλε παξνρή 

ζπλαγεξκνχ ζηε ηξάπεδα ειέγρνπ. ηηο δεμακελέο ρισξίσζεο βξίζθνληαη 

αληίζηνηρα εγθαηεζηεκέλα αηζζεηήξηα ζηάζκεο. Απηέο δηαθφπηνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ  αληίζηνηρα κε ηαπηφρξνλε παξνρή ζπλαγεξκνχ ζην 

δσκάηην έιεγρνπ γηα ινγνχο πξνζηαζίαο ησλ αληιηψλ απφ μεξή ιεηηνπξγία. 

Σελ ζηηγκή πνπ φηαλ θάπνηα αληιία ελψ δνπιεχεη δηαθνπεί απφ ρακειή 

ζηάζκε, ηφηε ακέζσο ζα δνπιέςεη ε άιιε αληιία.          

        ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

1. Θεξκηθφ έθαζηεο αληιίαο ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα 

2. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο: πξνζηαζία ησλ αληιηψλ απφ μεξή ιεηηνπξγία 
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Δηθόλα 36. Αληιίεο νη νπνίεο ρξεζηκεύνπλ ζηελ κεηαθνξά δηεπγαζκέλεο εθξνήο(βηνκεραληθό 

λεξό) από ηελ δεμακελή ρισξίσζεο ζηελ νπνία επξίζθνληαη, ζηελ δεμακελή 

αθπδάησζεο.. 

2.3.5.2 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο αεξνζπκπηεζηή θαη αληιίεο 

πιχζεο πξεζψλ 

ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΖ ΠΡΔΑ 

Σξνθνδνηεί κε πεπηεζκέλν αέξα ηα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα 

θαηεχζπλζεο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ ηαηληνθηιηξνπξεζψλ. Ο θάζε έλαο 

ζπκπηεζηήο εμππεξεηεί ηελ πξέζα. Βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα θαζ‘ 

φιε ηελ βάξδηα ιεηηνπξγίαο ηεο αθπδάησζεο. Γηαζέηεη δηθφ ηνπ πξεζνζηάηε 

θαη εθθηλεί φηαλ ε πίεζε ζην δνρείν πηέζεσο είλαη κηθξφηεξε ηεο ξπζκίζεσο 

ηνπ. Με χπαξμε πίεζεο ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο πξέζαο κε έλδεημε ζηνλ 

πίλαθα γηα δηαθνπή απφ πξεζνζηάηε.  

 

 

Δηθφλα 37. Αεξνζπκπηεζηήο πξεζζψλ. Σξνθνδνηεί κε αέξα ηελ κνλάδα αθπδάησζεο. 
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ΑΝΣΛΗΔ ΠΛΤΖ ΠΡΔΑ 

Γχν θπγνθεληξηθέο αληιίεο (εηθφλα 38), ή ελαιιαθηηθά ε εθεδξηθή ηνπο, 

αλαξξνθνχλ απφ ηε δεμακελή απνζήθεπζεο βηνκεραληθνχ λεξνχ  θαη 

ηξνθνδνηνχλ κε αλεμάξηεηνπο αγσγνχο ηηο δχν ηαηληνθηιηξφπξεζεο.ηε 

δεμακελή λεξνχ ππάξρεη ζηαζκήκεηξν ηχπνπ αριάδη ε νπνία ζηακαηάεη ηηο 

αληιίεο πιχζεο γηα πξνζηαζία απφ μεξή ιεηηνπξγία. Ζ ζηάζκε επελεξγεί θαη 

ζε ιεηηνπξγία ρσξίο καληαιψζεηο. Πξεζνζηάηεο εγθαηεζηεκέλνη ζηηο αληιίεο, 

δηαθφπηνπλ ηηο αληιίεο, κεηά απφ θαηάιιειε ρξνληθή θαζπζηέξεζε φηαλ ε 

πίεζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη επαξθήο. Σαπηφρξνλα παξάγεηαη ερεηηθφο 

ζπλαγεξκφο θαη επέξρεηαη έθηαθηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο.  

 

Δηθφλα 38. Οη αληιίεο πιχζεο ηαηληνθηιηξνπξεζζψλ  θαη ηξάπεδα παρπλζήο. 

 

2.3.5.3 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο πξέζαο θαη αληιηψλ   

πνιπειεθηξνιχηε 

  Ζ πξέζα (εηθφλα 39) παχεη λα ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε απφθιηζεο κηαο 

εθ ησλ ηαηληψλ ρσξίο λα επηηπγράλεηαη απφ ην ζχζηεκα επζπγξάκκηζεο ε 

επαλαθνξά ηεο. Οξηαθφο δηαθφπηεο απεπζπγξάκκηζεο ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξέζαο θαη ερεηηθφ ζήκα εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηή. 

Ζ δηαθνπή θαη ν ζπλαγεξκφο γίλνληαη αθνχ πεξάζνπλ 10 κε 15 sec ζπλερνχο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ νξηαθνχ δηαθφπηε. Γηα ελεξγνπνίεζε κε ρξφλν κηθξφηεξν 
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ηνπ ξπζκηζκέλνπ δε ζα επέιζεη δηαθνπή θαη ζπλαγεξκφο. Κάζε πξέζα θέξεη 

νξηαθφ ηεξκαηηθφ δηαθφπηε πνπ ελεξγνπνηείηαη έιθνληαο έλα θνξδφλη 

αζθαιείαο πνπ βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε ιεηηνπξγία ηεο πξέζαο δηαθφπηεηαη άκεζα, γηα πξνζηαζία απφ 

αηχρεκα. 

  Ζ πξέζα εθθηλεί κφλν αλ έρεη ήδε εθθηλήζεη ν αληίζηνηρνο αλαδεπηήξαο 

θξνθίδσζεο. Ζ πξέζα ζηακαηά απηφκαηα  αλ ελεξγνπνηεζεί βιάβε. 

 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 Σεξκαηηθφο δηαθφπηεο πξνζηαζίαο απφ αηχρεκα πιεζίνλ ηεο 

πξέζαο 

 

 

Δηθφλα 39. Πξέζζα θαη ηξάπεδα πάρπλζεο. Σειηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη ζπκπχθλσζεο ηεο ηιχνο. 

ΑΝΣΛΗΔ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ 

Γχν αληιίεο ή ελαιιαθηηθά ε εθεδξηθή ηνπο ηξνθνδνηνχλ ηνλ 

πνιπειεθηξνιχηε κε αλεμάξηεηνπο αγσγνχο ζηηο δχν ηαηληνθηιηξνπξέζζεο. 

Οη αληιίεο αλαξξνθνχλ πνιπειεθηξνιχηε απφ ην δνρείν πνιπειεθηξνιχηε 

ηεο δηάηαμεο. ην δνρείν πνιπειεθηξνιχηε ππάξρεη ζηαζκήκεηξν ηχπνπ 

αριάδη γηα πξνζηαζία ησλ αληιηψλ απφ μεξή ιεηηνπξγία. Ζ αληιία εθθηλεί 

κφλνλ φηαλ έρεη ήδε εθθηλήζεη ε αληίζηνηρε πξέζα. Ζ αληιία πνιπειεθηξνιχηε 

παχεη απηφκαηα εάλ ελεξγνπνηεζεί  βιάβε ή έθηαθηε παχζε ζηελ αληίζηνηρε 

πξέζα. 
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Δηθφ

λα 40. Αληιίεο πνιπειεθηξνιχηε. 

     

 2.3.5.4 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο αλακίθηεο δνρείνπ θξνθίδσζεο θαη      

αληιίεο παρπκέλεο ιάζπεο  

ΑΝΑΜΗΚΣΔ ΓΟΥΔΗΟΤ ΚΡΟΚΗΓΧΖ  

Ζ ιάζπε πξηλ ηελ είζνδν ηεο ζε θάζε ηαηληνθηιηξνπξέζα ηξνθνδνηείηαη 

ζε δνρείν θξνθίδσζεο φπνπ αλακηγλχεηαη κε ην δηάιπκα ηνπ 

πνιπειεθηξνιχηε. Σα δνρεία θξνθίδσζεο θέξνπλ αληίζηνηρνπο αλαδεπηήξεο 

 

 

 

  

 

 

 

Δηθφλα 41. Γνρείν θξνθίδσζεο. 

Ο αλαδεπηήξαο εθθηλεί κφλνλ εθφζνλ έρεη δηαθηλήζεη ε αληίζηνηρε 

αληιία πιχζεο θαη εθφζνλ ε πίεζε ηνπ λεξνχ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξεζνζηάηεο. Ο αλαδεπηήξαο ζηακαηά απηφκαηα εάλ ελεξγνπνηεζεί βιάβε ή 

έθηαθηε παχζε ζηελ αληίζηνηρε αληιία πιχζεο ή ε πίεζε ηνπ λεξνχ δελ είλαη 

επαξθήο. 
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ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΥΤΝΖ 

ηε δεμακελή πάρπλζεο ηιχνο (εηθφλα 42), είλαη εγθαηεζηεκέλν έλα 

μέζηξν ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη ζπλερήο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ μέζηξνπ 

γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα κεραληθήο αθπδάησζεο θαη πεξηέρεη απηφκαην 

ζχζηεκα πξνζηαζίαο ππεξθφξησζεο θηλεηήξσλ. Ζ δεμακελή πάρπλζεο 

δέρεηαη ίιπ απφ ηελ δεμακελή πεξίζζεηαο ε νπνία επξίζθεηαη  πιεζίνλ ηεο 

δεμακελήο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο. θνπφο ηεο είλαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 

ηιχνο. Ζ παρπκέλε ηιχο αληιείηαη απφ ηνλ ππζκέλα πξνο ην ζπγθξφηεκα 

αθπδάησζεο, ελψ ην ππεξθείκελν πγξφ νδεγείηαη ζην αληιηνζηάζην 

ζηξαγγηδίσλ 

 

Δηθφλα 42. Γεμακελή πάρπλζεο 

ΑΝΣΛΗΔ ΠΑΥΤΜΔΝΖ ΛΑΠΖ 

Γχν αληιίεο αλαξξνθνχλ ηελ παρπκέλε χιε απφ ηνπο παρπληέο θαη 

ηξνθνδνηνχλ κε αλεμάξηεηνπο αγσγνχο ηηο δχν ηαηληνθηιηξφπξεζεο. Ζ 

εθεδξηθή αληιία είλαη θνηλή δπλάκελε κέζσ δηθιείδσλ θαη θαηάιιεισλ 

δηαθνπηψλ λα ζπλδεζεί θαη λα καληαισζεί ζε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν 

γξακκψλ αθπδάησζεο. ηνλ ηνπηθφ πίλαθα ζηε ζέζε ρεηξηζηήξην ησλ αληιηψλ 

ιάζπεο ππάξρεη δηαθφπηεο δχν ζέζεσλ. 

Ζ αληιία ιάζπεο εθθηλεί κφλνλ εάλ έρεη ήδε εθθηλήζεη ε αληίζηνηρε αληιία  

πνιπειεθηξνιχηε. Ζ αληιία ιάζπεο ζηακαηάεη απηφκαηα εάλ ελεξγνπνηεζεί 

βιάβε ή έθηαθηε παχζε ζηελ αληίζηνηρε αληιία  πνιπειεθηξνιχηε 
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Δηθφλα 43. Αληιίεο παρπκέλεο ηιχνο. 

 

2.3.5.5 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο νξηδφληησλ θαη θεθιηκέλσλ θνριίσλ 

αθπδαησκέλεο ηιχνο. 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΚΟΥΛΗΑ  ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΖ ΗΛΤΟ 

Οη νξηδφληηνο θνριίαο(εηθφλα 44)παξαιακβάλεη ηελ αθπδαησκέλεο 

ηιχνο απφ ηηο δχν ηαηληνθηιηξφπξεζεο θαη ηηο εθθνξηψλεη ζηνλ αληίζηνηρν 

θεθιηκέλν αλπςσηηθφ θνριία. Ο νξηδφληηνο θνριίαο εθθηλεί κφλν φηαλ έρεη ήδε 

εθθηλήζεη ν θεθιηκέλνο θνριίαο. 

 

 

Δηθφλα 44. Οξηδφληηνο θνριίαο  αθπδαησκέλεο  ηιχνο. 

ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΚΟΥΛΗΑ  ΑΦΤΓΑΣΧΜΔΝΖ  ΗΛΤΟ  

 Κάζε θεθιηκέλνο θνριίαο(εηθφλα 45), παξαιακβάλεη ηελ αθπδαησκέλε  ηιχνο 

απφ ηνλ νξηδφληην θνριία ηελ αλπςψλεη θαη ηελ απνξξίπηεη ζηνλ ρψξν 

παξαιαβήο ηεο. Ο θνριίαο εθθηλεί κφλν φηαλ έρεη ήδε εθθηλήζεη ε δηάηαμε 

πνιπειεθηξνιχηε. Ο θνριίαο ζηακαηάεη απηνκάησο εάλ ελεξγνπνηεζεί θάπνηα 

έθηαθηε βιάβε ζηε δηάηαμε.  
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Δηθφλα 45 Κεθιηκέλνο θνριίαο αθπδαησκέλεο ηιχνο 

2.3.6 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

  Δθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηα νπνία έρνπκε πξνζδηνξίζεη 

αλσηέξσ, ιεηηνπξγνχλ θαη ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηα νπνία ζπλδένπλ 

δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ή είλαη αλεμάξηεηα.  

 

 

2.3.6.1 ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΑ 

ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πξφβιεςε γηα ηελ ππνδνρή ησλ βνζξνιπκάησλ (εηθφλα 46). 

Τπάξρεη εηδηθφο ρψξνο φπνπ ηα βπηηνθφξα ελαπνζέηνπλ ηα ιχκαηα πνπ 

ζπιιέγνπλ απφ ηηο ζεπηηθέο νηθηαθέο δεμακελέο. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ- ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Σα αθφινπζα: 

      πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ππνδνρείο βνζξνιπκάησλ: 

- -αεξνζπκπηεζηή  

- -ειεθηξηθή εζράξα(ρνληξά) 

- θνριία νξηδφληην 

- -θνριία θεθιηκέλν 

- -αηζζεηήξηα ζηάζκεο 

- -Ζιεθηξνβάλα 

- -PLC 

- -Μεηξεηή PH 
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Δηθφλα 46. Γεμακελή ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ. Σα βπηηνθφξα αδεηάδνπλ ηα ιχκαηα ζηελ δεμακελή 

θαη ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ αλαθαηεπζχλνπλ ηα ιχκαηα ζηελ θεληξηθή εγθαηάζηαζε χζηεξα απφ 

πξνεπεμεξγαζία. 

 Απηφκαηε Λεηηνπξγία 

Καηά ηελ εθθέλσζε ηνπ βπηίνπ, κεηξεηήο PH  ιακβάλεη ελδείμεηο PH. 

Δθφζνλ επξίζθνληαη εληφο νξίσλ (6.5-8.5) δίδεηαη εληνιή κέζσ PLC (εηθφλα 

47), λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνβάλαο.  

Σα δπν αηζζεηήξηα ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζηελ ειεθηξηθή εζράξα 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο θνριίεο νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαρσξίδνπλ ηα 

βνζξνιχκαηα αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν ζηεξεψλ. Αθφηνπ γίλεη ν δηαρσξηζκφο 

ζηελ ειεθηξηθή εζράξα κέλνπλ ηα επκεγέζε ζσκαηίδηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

ελαπνζέηνληαη ζε θάδν. Ο νξηδφληηνο θνριίαο παξαιακβάλεη ηα ππφινηπα 

ζσκαηίδηα θαη ηα κεηαθέξεη ζε θεθιηκέλν θνριία ζε άιιν θάδν. Δάλ ζπκβεί 

θάπνηα εκπινθή ζηελ δηαδηθαζία  ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Μφιηο νινθιεξσζεί ε εθθέλσζε ηνπ βπηίνπ θαη ηα βνζξνιχκαηα 

νδεγεζνχλ ζηελ είζνδν ηεο κνλάδνο πνπ πξναλαθέξακε δίδεηαη εληνιή 

παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηεξγαζίαο πξνεπεμεξγαζίαο ησλ βνζξνιπκάησλ. ε 

θάζε θαπάθη ππάξρνπλ ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο, ψζηε φηαλ αλνηρηνχλ ηα θαπάθηα 

απ‘ ην πξνζσπηθφ θαη νη δηαδηθαζία βξίζθεηε ζε ιεηηνπξγηά, λα δηαθφπηε ηελ 

ιεηηνπξγηά ζηνπο θνριίεο  γηα  ινγνχο  αζθαιείαο.     
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Δηθφλα 47. Πίλαθαο ειέγρνπ κνλάδαο βνζξνιπκάησλ. Σν καχξν θνπηί επάλσ δεμηά είλαη ην PLC έρεη ζαλ ζθνπφ 

ηελ αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγηά ηεο κνλάδνο, ελψ ηέξκα θάησ ππάξρνπλ δπν αηζζεηήξηα, δίπια ζηελ πξίδα.  

 

 

2.3.6.2 ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ 

Σν Ζ/Ε , (εηθφλα 48), είλαη θαηάιιειν σο βαζηθή κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , φζν θαη σο επηθνπξηθή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ άκεζε θαη απηφκαηε ξεπκαηνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα 

πηζαλή δηαθνπή ή αθαηαιιειφηεηα ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ έζησ θαη ζε κία θάζε 

ηνπ δηθηχνπ απηήο, δπλάκελε λα αλαιακβάλεη ηα θνξηία ηεο θαηαλαιψζεσο 

ακέζσο θαη απηφκαηα θαη λα απνδίδεη ηελ πιήξε ηζρχ ηεο γηα ζπλερή 

ιεηηνπξγία. Λεηηνπξγία: Σν Ζ/Ε κεζνιαβεί κεηαμχ πίλαθα ξεπκαηνδνηήζεσο 

θαη πίλαθα δηαλνκήο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ δηεξρφκελε 

κέζσ απηνχ επηηεξείηαη δηαξθψο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ εγθέθαιν ηνπ Ζ/Ε θαη 

εθ‘ φζνλ θαη νη ηξείο θάζεηο απηήο έρνπλ θαλνληθή ηάζε θαηαιήγεη ζηνλ 

πίλαθα δηαλνκήο πξνο ηξνθνδφηεζε ησλ θαηαλαισηψλ.  ε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ή αθαηαιιειφηεηαο ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

θάζεσλ, δηεγείξεηαη απηφκαηα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, δηαθφπηεη παληειψο 

ηε ξεπκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ εθθηλεί ην Ζ/Ε  θαη αλαιακβάλεη 

ηα θνξηία ηεο θαηαλαιψζεσο. 
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Δηθφλα 48. Γηάηαμε ειεθηξνπαξάγσγνπ δεχγνπο. Ζ δηάηαμε Ζ/Ε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

απηφκαηα  κφλν κεξηθά ηκήκαηα ηεο κνλάδαο( ηα απαξαίηεηα).  

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ 

ζηελ θαλνληθή ηάζε, δηαθφπηεη ηε ξεπκαηνδφηεζε ηεο εγθαηαζηάζεσο απφ ηε 

γελλήηξηα θαη αλακεηάγεη ηα θνξηία ηεο θαηαλαιψζεσο ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, 

κεηά ηελ αλακεηαγσγή ην Ζ/Ε εξγάδεηαη γηα κεξηθά ιεπηά ρσξίο θνξηία γηα λα 

απνςπρζνχλ ηα θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ θαη κεηά δηαθφπηεηαη απηνκάησο ε 

ιεηηνπξγία θαη παξακέλεη ζε εηνηκφηεηα. ε πεξίπησζε κε επηηπρνχο 

εθθηλήζεσο ηνπ Ζ/Ε ππάξρεη ζχζηεκα δχν αθφκε απηνκάησλ επαλαιεπηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ εθθηλήζεσο, νπφηε εάλ ηειηθψο δελ εθθηλήζεη ην Ζ/Ε δίλεηαη 

ηζρπξφ αθνπζηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα πξνο εηδνπνίεζε  ηνπ ρεηξηζηή, γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθθίλεζε κέζσ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο.  

2.3.6.3 ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΣΡΑΓΓΗΓΗΧΝ 

      πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ: 

1. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο 

2. Αηζζεηήξηα πξνζηαζίαο 

3. Βάλα BY PASS 

 

Πξφθεηηαη γηα 3 ππνβξχρηεο αληιίεο ηνπ δηθηχνπ  ζηξαγγηδίσλ  εθ ησλ 

νπνίσλ ε κηα παξακέλεη εθεδξηθή. Δίλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην αληιηνζηάζην 

ζηξαγγηδίσλ θαη θαηαζιίβνπλ ζην θαλάιη πξηλ ηελ εμάκκσζε. Σα ζηξαγγίδηα 

είλαη κηα δεμακελή ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ ξεχκαηα  απν δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη νδεγνχληαη ζηελ κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Απν ηελ θαζαξηφηεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ κνλάδα 

αθπδάησζεο κε λεξφ επηζηξέθεηαη ζηελ πξνεπεμεξγαζία κέζσ ησλ 

ζηξαγγηδίσλ (εηθφλα 49). 
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 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Οη αληιίεο ειέγρνληαη απφ ηεο ζηάζκεο : Σν αηζζεηήξην ειέγρεη ηελ 

ειάρηζηε ζηάζκε ,φπνπ ζηακαηνχλ φιεο νη αληιίεο γηα πξνζηαζία απφ 

ιεηηνπξγία « ελ μεξψ». ην  δεχηεξν ζήκα είλαη γηα ηε ζηάζκε εθθίλεζεο 

πξψηεο αληιίαο θαη ην ηξίην ζήκα είλαη γηα ηε ζηάζκε εθθίλεζεο δεχηεξεο 

αληιίαο. Ζ επηινγή ηεο αληιίαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη  θάζε θνξά γίλεηαη σο 

εμήο: απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα ζα έρνπκε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ αληιηψλ. ε 

πεξίπησζε ππεξρείιηζεο δίδεηαη ζήκα ζπλαγεξκνχ φηη έρεη ελεξγνπνηεζεί ε 

βάλα BY-PASS πξνο ηελ έμνδν ηεο Δγθαηάζηαζεο.  

Πξφθεηηαη πεξί βαλψλ (δηθιείδσλ) ειεθηξνθίλεησλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη( 

αλνίγνπλ) απηφκαηα ρσξίο εηδηθή εληνιή φηαλ κεδεληζηεί ε θαλνληθή παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθαιψληαο παξάθακςε ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο θαη 

θαηεχζπλζε ηεο ξνήο πξνο ηελ έμνδν. Κιείλνπλ δε ρσξίο εηδηθή εληνιή φηαλ 

επαλέιζεη ε θαλνληθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δλεξγνπνηνχληαη 

απηφκαηα κε  «θιαζζηθφ απηνκαηηζκφ» απφ ηνλ πίλαθα. 

     

 

Δηθόλα 49. Σα ζηξαγγίδηα είλαη κηα δεμακελή ε νπνία δηαρεηξίδεηαη θαη αλαθαηεπζχλεη ηελ πεξίζζεηα απνβιήησλ 

απφ ηελ δεμακελή αεξηζκνχ, ηελ δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο θαη ηελ δεμακελή αθπδάησζεο ζηελ κνλάδα 

πξνεπεμεξγαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

2.3.6.4 ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΔΚΚΔΝΧΖ 

      πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ αληιηνζηαζίνπ εθθέλσζεο: 

1. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο 

2. Αηζζεηήξηα πξνζηαζίαο 

3. Αηζζεηήξηα ππεξρείιεζεο 

2 ππνβξχρηεο αληιίεο ηνπ δηθηχνπ εθθέλσζεο ησλ δεμακελψλ carrousel θαη 

θαζίδεζεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην αληιηνζηάζην εθθέλσζεο  (εηθφλα 50),  θαη 

θαηαζιίβνπλ ζην θαλάιη ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο εμάκκσζεο. 
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 Δηθόλα 50. Μέζσ ηνπ αληιηνζηαζίνπ εθθέλσζεο πεξίζζεηα ηιχνο αλαθαηεπζχλεηαη ζηελ πξνεπεμεξγαζία ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. 

 Απηφκαηε Λεηηνπξγία 

Οη αληιίεο ειέγρνληαη απφ ηα αηζζεηήξηα: Σν πξψην αηζζεηήξην ειέγρεη ηελ 

ειάρηζηε ζηάζκε ,φπνπ ζηακαηνχλ φιεο νη αληιίεο γηα πξνζηαζία απφ 

ιεηηνπξγία « ελ μεξψ». Σν δεχηεξν αηζζεηήξην είλαη γηα ηε ζηάζκε εθθίλεζεο 

πξψηεο αληιίαο θαη ην ηξίην αηζζεηήξην είλαη γηα ηε ζηάζκε εθθίλεζεο 

δεχηεξεο αληιίαο. Ζ επηινγή ηεο αληιίαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη  θάζε θνξά 

γίλεηαη σο εμήο: απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα ζα έρνπκε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ 

αληιηψλ  

2.3.6.5 Γεμακελή πεξίζζεηαο  

      πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ δεμακελήο πεξίζζεηαο,(εηθφλα 51), 

1. Αηζζεηήξηα ζηάζκεο 

2. Αηζζεηήξηα πξνζηαζίαο 

3. Αηζζεηήξηα ππεξρείιεζεο 

 Πξφθεηηαη γηα δπν ππνβξχρηεο αληιίεο εγθαηεζηεκέλεο ζην κεξηζηή 

ησλ δεμακελψλ αεξηζκνχ. ηελ παξνχζα θάζε νη δπν αληιίεο θαηαζιίβνπλ 

ηελ πεξίζζεηα ιάζπε πξνο ηνλ παρπληή. Ζ κηα είλαη εθεδξηθή ηεο άιιεο.  

 Πεξηγξαθή απηφκαηεο ιεηηνπξγηάο  

 Ζ κηα αληιία ιεηηνπξγεί βάζε ρξνλνπξνγξάκκαηνο, ελψ ε άιιε 

είλαη εθεδξηθή. Ο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο εθθηλεί ηελ ψξα έλαξμεο ηεο βάξδηαο θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 7 σξψλ. Ζ αληιία ζηακαηάεη κεηά απφ απηφ ην 

δηάζηεκα. Σελ επφκελε κέξα ιεηηνπξγεί  αληίζηνηρα ε εθεδξηθή αληιία. Δληφο 

ηνπ ζαιάκνπ ησλ αληιηψλ ππάξρεη αηζζεηήξην θαηψηεξεο ζηάζκεο γηα 

πξνζηαζία απφ μεξή ιεηηνπξγία. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

αληιηψλ ε ζηάζκε πέζεη ζην αηζζεηήξην θαηψηεξεο ζηάζκεο, ε αληιία πνπ 
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ιεηηνπξγεί δηαθφπηεη θαη ζηακαηά λα κεηξάεη ν ρξνλνδηαθφπηεο ηνπ θχθινπ 

ιεηηνπξγίαο. ηαλ ε ζηάζκε αλέβεη ζην αηζζεηήξην αλψηεξεο ζηάζκεο ε 

αληιία μεθηλά θαη αξρίδεη λα κεηξάεη πάιη ν ρξφλνο ηνπ ρξνλνπξνγξάκκαηνο. 

Ζ εθάζηνηε αληιία δνπιεχεη θαζαξά ηνλ νξηζζέληα ρξφλν αλεμάξηεηα απφ 

ηπρφλ παχζεηο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ρακειήο ζηάζκεο. 

 

Δηθόλα 51. Ζ δεμακελή πεξίζζεηαο δηνρεηεχεη ηελ πεξηζζεπνχκελε ίιπ ζηελ δεμακελή πάρπλζεο 

   

2.3.6.6  χζηεκα  πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ (PLC). 

    

     Σν  ζχζηεκα  πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα PLC  ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθέο ζέζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν 

θεληξηθφ ππνζχζηεκα  έρεη ηνπνζεηεζεί ζην θηίξην δηνίθεζεο θαη δηαζέηεη 

πξφγξακκα ,ην νπνίν ειέγρεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε 

ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο  ειέγρεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο κε ηα άιια ππνζπζηήκαηα,  

εμαζθαιίδνληαο ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη εηδνπνηψληαο κέζσ 

ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο.   Σα ηνπηθά ππνζπζηήκαηα PLC είλαη 

ηνπνζεηεκέλα καδί κε ηνπο  ηνπηθνχο πίλαθεο ειέγρνπ ζηνπο νηθίζθνπο πνπ 

ζηεγάδνληαη. Σα ηνπηθά PLC έρνπλ ζθνπφ ζε θάζε πεξίπησζε ζθάικαηνο 

αηζζεηεξίνπ, κεραλήκαηνο , επηκέξνπο ζπζθεπήο ή πιηθνχ εμαζθαιίδεηαη ε 

ηδηνπνίεζε ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε δηαθνπή θάζε 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη δεκία ζε αλζξψπνπο θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε.  
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2.4 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ     

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

απαηηείηαη έλα θέληξν ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ. Απηφ ην θέληξν επξίζθεηαη ζην 

θηήξην παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ην νπνίν επξίζθεηαη εληφο ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, (εηθφλα 52). 

 
 

Δηθόλα 52. Κηήξην Γηνίθεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. Απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο Δγθαηάζηαζεο. Κάζε 

δπζιεηηνπξγία, θάζε πξφβιεκα πξνσζνχληαη απηφκαηα ζηα φξγαλα ειέγρνπ θαη ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ ελεκεξψλνπλ θαη δξνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

ην θηήξην απηφ ππάξρνπλ νη εμήο ρψξνη: 

1. Γσκάηην ειέγρνπ(control rooms) 

2. Δξγαζηήξην ρεκηθψλ αλαιχζεσλ 

3. Απνζήθε εξγαζηεξίνπ 

4. Γξαθεία πξνζσπηθνχ 

 

 Γσκάηην ειέγρνπ 

        ην δσκάηην απηφ ππάξρεη  ε ηξάπεδα  ειέγρνπ, ην κηκηθφ δηάγξακκα, 

Πίλαθαο Διέγρνπ Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ,  ην θεληξηθφ ππνζχζηεκα PLC  

θαη H/Y κε πξφγξακκα  SCADA ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

        H ηξάπεδα ειέγρνπ, (εηθφλα 53), έρεη αιιειεπίδξαζε κε φια ηα 

ζηνηρεία ηεο κνλάδαο, έρεη νζφλεο απεηθφληζεο ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

δηεμάγνπλ ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ (φπσο παξνρή, ακπεξφκεηξα θ.α.) 

θνκβία γεληθνχ ειέγρνπ θαη θνκβία δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. ηαλ δνζεί ζήκα 

δπζιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ηκήκαηνο ζέηεηαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα 

βνκβίηεο (Buzzer) απφ ηνλ πίλαθα.  



72 

 

 

 
Δηθόλα 53. Σξάπεδα ειέγρνπ φιεο ηεο Δγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σν κηκηθφ δηάγξακκα (εηθφλα 54), είλαη έλα δηάγξακκα ην νπνίν 

απνηππψλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Δγθαηάζηαζεο κε φινπο 

ηνπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν δηάγξακκα απηφ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηνπο θεληξηθνχο πίλαθεο θαη έρεη ελδείμεηο γηα θάζε θηλεηήξα 

θαη αηζζεηήξην. Αλαιπηηθφηεξα γηα θάζε θαηαλαισηή ππάξρεη πξάζηλν 

ιακπηφλη φηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγηά , θφθθηλν φηαλ ππάξρεη βιάβε, ηα θίηξηλα 

ιακπηφληα ελεξγνπνηνχληαη φηαλ μεπεξάζνπλ ηηο νξηαθέο ηηκέο ησλ 

αηζζεηήξησλ. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ζπκπιεξψλεη ηνλ βνκβηηή  

απεηθνλίδνληαο κε θσηεηλή έλδεημε(θφθθηλε) εθείλν ην ζεκείν ηεο 

Δγθαηάζηαζεο ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα.  

 

Δηθόλα 54.Σν κηκηθφ δηάγξακκα απνηππψλεη κε θσηεηλέο ελδείμεηο ηελ θαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο 

Δγθαηάζηαζεο. Πξάζηλε έλδεημε ζεκαίλεη φηη ην ηκήκα επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Κφθθηλε έλδεημε 

ζπλνδεχεηαη απφ ερεηηθφ ζήκα (βνκβηηεο) θαη ζεκαίλεη βιάβε. 



73 

 

    Ο πίλαθαο ειέγρνπ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ (εηθφλα 55),  απεηθνλίδεη κε 

θσηεηλέο ελδείμεηο ηελ θαηάζηαζε ησλ αληιηνζηαζίσλ ζπιινγήο θαη 

πξνψζεζεο ησλ ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε.  

 

 
 

Δηθόλα 55. ε απηφλ ηνλ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη αληιίεο νη νπνίεο επξίζθνληαη ζηα θξεάηηα θαη ειέγρνληαη απφ 

ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηα νπνία ελεκεξψλνπλ ηνλ πίλαθα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αληιηψλ 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. πσο θαη ζην κηκηθφ δηάγξακκα θσηεηλέο ελδείμεηο ελεκεξψλνπλ 

γηα ηελ θαηάζηαζε. 

         Σν θεληξηθφ ππνζχζηεκα PLC είλαη ζην ρψξν ηεο ππάξρνπζαο 

ηξάπεδαο έιεγρνπ θαη δέρεηαη ηα ζήκαηα εηζφδνπ/εμφδνπ απφ επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθέο ζέζεηο ηηο εγθαηάζηαζεο. Έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ αζθαιή, νηθνλνκηθή θαη πιήξσο ειεγρφκελε ιεηηνπξγηά ηεο 

εγθαηάζηαζεο . Σν PLC δηαζέηεη ζχξα επηθνηλσλίαο κε ηνλ Ζ/Τ. 

 

Δηθόλα 56.  H/Y κε πξφγξακκα  SCADA ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.    

    Ο   Ζ/Τ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα SCADA (εηθφλα 56),  

(ζχζηεκα επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ) γηα ηνλ πιήξε 

επνπηηθφ έιεγρν φισλ ησλ κνλάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ εγθαηάζηαζε ,ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγηάο ηεο 

θαζψο θαη ησλ set-points ησλ βξνρψλ ειέγρνπ ηνπ απηνκαηηζκνχ, κε ζθνπφ 
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αθ‘ ελφο κε ηελ επνπηεία απφ κηα θεληξηθή ζέζε ειέγρνπ , αθ‘ εηέξνπ δε ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε  ησλ ζπιιεγνκέλσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ 

επέκβαζε ζε θξίζηκεο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ζχζηεκα  SCADA  

δηαζέηεη έηνηκν θηιηθφ ελζσκαησκέλν ππνπξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ (εηθφλα 57) ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ έηζη ψζηε ηα 

ςεθηαθά θαη αλαινγηθά δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ εγθαηάζηαζε λα 

απεηθνλίδνληαη ζε πξνζρεδηαζκέλεο έγρξσκεο γξαθηθέο εηθφλεο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα δίλεηαη κε επνπηηθφ θαη 

παξαζηαηηθφ ηξφπν ε εθάζηνηε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο   

Δηθόλα 57.  Αλάπηπμε γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ  ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ  

 

 Υεκηθφ  Δξγαζηήξην 

Σν ρεκηθφ εξγαζηήξην (εηθφλα 58), ηεο εγθαηάζηαζεο  είλαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλν γηα ηελ  δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ αλαιχζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζην εξγαζηήξην δηεμάγνληαη αλαιχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ εηζεξρφκελσλ θνξηίσλ νξγαληθνχ άλζξαθα, αδψηνπ ,θσζθφξνπ θαη 

ζηεξεψλ(COD, BOD5,SS,NH4,NO3) θαη ησλ αληίζηνηρσλ εμεξρνκέλσλ(ηήξεζε 

νξίσλ εθξνήο) 

 Γηα ηελ κέηξεζε ησλ αλσηέξσλ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη: 

- Απηφκαηνη κεηξεηέο BOD(Oxitop) 

- Φαζκαηνθσξφκεηξν κε απηφκαην επηινγέα κεζφδνπ 

- Απηφκαην θαιηκπξάξηζκα  

- Φνχξλνο μήξαλζεο κε απηφκαην έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ 
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Δηθόλα 58. Υεκηθφ εξγαζηήξην. Γηα ηελ δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ αλαιχζεσλ. 

 Απνζήθε εξγαζηεξίνπ 

ηελ απνζήθε απηή θπιάζζνληαη ηα αληηδξαζηήξηα γηα ηελ δηεμαγσγή 

ησλ πεηξακάησλ θαη άιια αληηθείκελα. 

 Γξαθεία πξνζσπηθνχ 

Σέινο ππάξρνπλ θαη γξαθεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο Δγθαηάζηαζεο θαη θπιάζζεηαη ην αξρείν ηεο Δγθαηάζηαζεο. 
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2  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΑΠΟΣΗΜΖΖ 

 

       Ζ θνηλή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Κνξίλζνπ – Λνπηξαθίνπ 

είλαη κία ζρεηηθά ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε , θαινζρεδηαζκέλε κε εμαηξεηηθά 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία. εκαληηθή ζπκβνιή ζε επίηεπμε πςειήο απφδνζεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη απηή ησλ απηνκαηηζκψλ. Οη απηνκαηηζκνί ηεο 

εγθαηάζηαζεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε 

ε ζπλερήο επίβιεςε απφ ην πξνζσπηθφ. Σα PLC ζπλεξγάδνληαη άςνγα κε ην 

ζχζηεκα SCADA , ζην νπνίν κπνξεί λα παξέκβεη ν ιεηηνπξγφο ηεο 

εγθαηάζηαζεο αιιάδνληαο παξακέηξνπο θαη νξηαθέο ηηκέο. Παξφι‘ απηά , θαηά 

ηελ θαηαζθεπή δελ δφζεθε ε πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ησλ PLC 

απφ κεηαβνιέο ζηελ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο . Έηζη , αθνχ θάεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ δχν θνξέο , πιένλ είλαη θαη πάιη εθηφο ιεηηνπξγίαο 

θαηεζηξακκέλα απφ θεξαπλφ. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη νη ηνπηθνί απηνκαηηζκνί 

, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο φηαλ δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία ηα PLC.  Ο ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ηνπηθψλ απηνκαηηζκψλ απφ ηνλ ειεθηξνιφγν – 

απηνκαηηζηή ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

επίηεπμε πςειήο απφδνζεο επεμεξγαζίαο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγείο ηεο 

κνλάδνο. Ο ειεθηξνιφγνο – απηνκαηηζηήο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

θαζεκεξηλά κε ηνλ ππεχζπλνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνλ ρεκηθφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ψζηε λα κεηαβάιεη ηεο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο ζηνπο 

ηνπηθνχο απηνκαηηζκνχο. εκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αιιά 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. ιεο νη αληιίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θινηέξ γηα 

πξνζηαζία απφ ελ μεξψ ιεηηνπξγία, ελψ ζε πνιιά κεραλήκαηα ηα ππάξρνπλ 

ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο θαη άιια ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ PLC 

ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο , ηδίσο ηεο κε 

εξγάζηκεο ψξεο νπφηε ν ειεθηξνιφγνο δελ εξγάδεηαη θαη ζπλεπψο δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο ζηνπο απηνκαηηζκνχο.  Αλ θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ PLC θαη ησλ απηνκαηηζκψλ είλαη επαξθήο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηαο εθξνήο , λένη απηνκαηηζκνί θαη εμαξρήο 
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πξνγξακκαηηζκφο ησλ PLC  είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.  Σελ επνρή πνπ ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ε εγθαηάζηαζε ( 

1992-1995) ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο δελ απαζρνινχζε ηφζν ηνπο κειεηεηέο 

φζν ζήκεξα. Με ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο λα απμάλεηαη ζπλερψο , ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηαπηφρξνλα ε ειάρηζηε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο απνηεινχλ ην επίθεληξν ησλ λέσλ κειεηψλ. ηελ 

ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πξνζζήθεο αθφκε θαη 

ζηνπο ηνπηθνχο απηνκαηηζκνχο ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα . Δηδηθφηεξα 

ζα κπνξνχζαλ ηα ππάξρνληα αηζζεηήξηα ακκσληαθνχ αδψηνπ λα δίλνπλ 

εληνιή ζε inverter ηα νπνία ζα ξπζκίδνπλ ηηο ζηξνθέο ησλ αεξηζηήξσλ θαη 

άξα ηελ πνζφηεηα παξερφκελνπ νμπγφλνπ ζηνλ αληηδξαζηήξα. Έλα ηέηνην 

απιφ ζχζηεκα εθηηκάηαη ζα επηηχγραλε εμνηθνλφκεζε άλσ ηνπ 20%. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ εγθαηάζηαζε ππάξρνπλ πνιιέο αληιίεο , ε ηνπνζέηεζε 

Inverter ζε θάζε κία απφ απηέο θαη ζχλδεζε απηψλ απεπζείαο κε 

παξνρφκεηξα ή κνλάδεο έιεγρνπ αηζζεηήξησλ ζα επηηχγραλε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηα αιιά θαη ιηγφηεξε θζνξά ησλ αληιηψλ.  Βειηηψζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία φπσο απηά αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. ην αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηξηψλ θινηέξ πνπ δίλνπλ εληνιέο ζηηο αληιίεο , κε αηζζεηήξηα ζηάζκεο 

πδξνζηαηηθήο πίεζεο . Σα αηζζεηήξηα απηά ζπλδένληαη κε έλαλ ειεγθηή ν 

νπνίνο αλάινγα κε ην ζήκα πνπ δέρεηαη δίλεη εληνιή ζηελ θάζε αληιία λα 

εθθηλήζεη ή λα ζηακαηήζεη. Ζ αιιαγή απηή πξνηείλεηαη εμαηηίαο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγία ησλ θινηέξ ζε πεξηβάιινλ κε πνιιά ζηεξεά 

θαη αθξνχο. ζνλ αθνξά ηελ κέηξεζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζηνπο 

βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξεο , ηα παιαηά αηζζεηήξηα ειεθηξνιπηηθνχ ηχπνπ 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια νπηηθνχ ηχπνπ ηα νπνία ζε αληίζεζε 

κα ηα παιαηά είλαη απηνθαζαξηδφκελα, πνην αμηφπηζηα ελψ δελ απαηηνχλ 

εληαηηθή ζπληήξεζε. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο κε άιιν κεγαιχηεξν ή ε ηνπνζέηεζε δεχηεξνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ θαζψο ην ππάξρνλ δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο (200 Α ζε 1200 Α). Ζ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θηεξσηψλ ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ κε άιιεο αλνηθηνχ 

ηχπνπ νη νπνίεο δελ θξάδνπλ θαζψο νη ππάξρνπζεο θξάζνπλ ζπρλά απφ 

καιιηά ή άιια ζηεξεά θαη απαηηείηαη ε εμαγσγή ηνπο θαη επαλαηνπνζέηεζεο 
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ηνπο. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ εζραξψλ (bar screen κε άλνηγκα 

13 mm) κε λέεο ηχπνπ step screen θαη άλνηγκα 3 mm γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν εζραξηζκφ ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ θαη ππνπηλάθσλ κε άιινπο 

ζηεγαλνχο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Atex θαζψο ζηελ εγθαηάζηαζε ππάξρεη 

έθιπζε δηαβξσηηθψλ θαη νμεηδσηηθψλ αεξίσλ ηα νπνία νμεηδψλνπλ φ,ηη 

ράιθηλν (πελία, θαιψδηα , γεηψζεηο θιπ) κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη 

ζπρλά πξνβιήκαηα κε θχξην απηφ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ γεηψζεσλ. Έλα άιιν 

ζεκείν απφ ην νπνίν κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα είλαη ν θσηηζκφο ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε ηελ αιιαγή ησλ πθηζηακέλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αηκψλ 

λαηξίνπ κε αληίζηνηρα LED . Σέινο , ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη ηιχο 

πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ κέζσ αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηεο αλάγθεο ζέξκαλζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ή 

γηα ηελ θαχζε απφ ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε. Μηα αθφκε ελαιιαθηηθή γηα ηελ 

δηάζεζε ηεο ηιχνο είλαη ε μήξαλζεο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο σο θαχζηκν γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο, ζεξκηθήο ή θαη ειεθηξηθήο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

Καηανάλωζη ενέπγειαρ πος απαιηούν οι ζημεπινέρ οικιακέρ 

ζςζκεςέρ[5]. 

Πίνακαρ 1. 

ςζκεςή Λειηοςπγία Ιζσύρ W ΚαηανάλωζηkW/h 

Πιπληήξην πηάησλ 

κεγάιν 

65°C / γεκάην 3200 1,60 

Πιπληήξην πηάησλ 

κεγάιν 

55°C / γεκάην 3200 1,30 

Πιπληήξην πηάησλ 

κεγάιν 

40°C / γεκάην 3200 0,50 

Πιπληήξην πηάησλ 

κεγάιν 

55°C / νηθνλνκηθό 

πξόγξακκα 

3200 0,80 

Ηιεθηξηθό ζεξκαληηθό 

ζώκα 

1 ώξα 2000 2 

Αεξόζεξκν 1 ώξα 2000 2 

Κιηκαηηζηηθό (ζέξκαλζε 

9000Btu) 

1 ώξα (κε αληιία 

ζεξκνζηάηε) 

1000 1 

Φπγείν ρσξίο θαηάςπμε 24 ώξεο 90 0,30 

Φπγείν κε θαηάςπμε 131 

ιίηξσλ 

24 ώξεο 90 0,50 

Καηαςύθηεο 228 ιίηξσλ 24 ώξεο 110 1,05 

Μεγάιν κάηη θνπδίλαο 1 ώξα 2000 2,00 

Μεζαίν κάηη θνπδίλαο 1 ώξα 1500 1,50 

Φνύξλνο απιόο Φεηό 1,8 θηιά 2700 3,23 

Φνύξλνο απιόο 1 θέηθ (50 ιεπηά) 2700 1,24 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ  

 

Πίλαθαο 1.3: πγθεληξψζεηο Ρππαληψλ Αλεπεμέξγαζησλ Λπκάησλ ρεδηαζκνχ 

Παξάκεηξνο Μνλάδα Σηκή 

BOD5 mg/l 280 

SS mg/l 322 

TN mg/l 45 

TP mg/l 16 

 

Πίλαθαο 1.4: Πνηφηεηα Δθξνήο ρεδηαζκνχ 

Παξάκεηξνο Μνλάδα Σηκή 

BOD5 νιηθφ mg/l 12 

BOD5 δηαιπηφ mg/l 6 

SS mg/l 20 

ΝΖ4-Ν mg/l 0,1 

ΝΟ3-Ν mg/l 2,0 

TN mg/l 2,1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

       1.       Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  
 ΘΔΖ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ/ΣΤΠΟ ΚΧΓΗΚΟ ΙΣΦΥΣ (kW) 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΥΑΡΧΖ     
Ζιεθηξνθίλεηε Δζράξα (Ζιεθηξνθηλεηήξαο) Flender 

Himmel 
MGR-1L 0.37 

Μεηαθνξηθή Σαηλία (θνηλή)  MNT-1C 1.5 

ΔΞΑΜΜΧΖ-
ΑΠΟΛΗΠΑΝΖ  

   

Πεξηζηξνθηθόο, Λνβνεηδήο 
Φπζεηήξαο Αεξηζκνύ 

Robuschi/RB 40 D1/V MKR-1L 5.6 

Πεξηζηξνθηθόο, Λνβνεηδήο 
Φπζεηήξαο Αεξηζκνύ (θνηλόο) 

Robuschi/RB 40 D1/V MKR-3C 5.6 

Κίλεζε Γέθπξαο 
Δμάκκσζεο 

Sew Eurodrive/S72 DK 80K-6 MSCR-6L 0.37 

Αεξνζπκπηεζηήο 
Αεξαληιίαο 

Mapro/RF 6 MKR-6L 4 

Κνριίαο Ακκνπ Getriebebam Vord/SK 32-90 
L/4 

MCL-1L 1.5 

Μεραληθφο Τπεξρεηιηζηήο  Bonfiglioli Group/BN 
71B4 

ΜΡΑΑ-1L 0.37 

Ζιεθηξνθίλεηε Βάλα By-
Pass 

Bonfiglioli Group MVF-2L 0.37 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΠΔΡΗΔΗΑ 

   

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία  

Flygt/CP 3085.181,MT 
432 

ΜΡ-3L 2 

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία 

Flygt/CP 3085.181,MT 
432 

ΜΡ-4L 2 

1
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

ΔΠΗΛΟΓΖ Μ/ΧΝ 
   

Τπνβξχρηνο Αλαδεπηήξαο Flygt/SR 4630.410 ΜΜΥ-1L 1.5 

Τπνβξχρηνο Αλαδεπηήξαο Flygt/SR 4630.410 ΜΜΥ-2L 1.5 

Πεξηζηξνθέαο Αλαδεπηήξα Sew Eurodrive/RF 302 DT 63 
K4 

RMX-1L 0.12 

Πεξηζηξνθέαο Αλαδεπηήξα Sew Eurodrive/RF 302 DT 63 
K4 

RMX-2L 0.12 

2
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

ΔΠΗΛΟΓΖ Μ/ΧΝ 
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Τπνβξχρηνο Αλαδεπηήξαο Flygt/SR 4630.410 ΜΜΥ-3L 1.5 

Τπνβξχρηνο Αλαδεπηήξαο Flygt/SR 4630.410 ΜΜΥ-4L 1.5 

Πεξηζηξνθέαο Αλαδεπηήξα Sew Eurodrive/RF 302 DT 63 
K4 

RMX-3L 0.12 

Πεξηζηξνθέαο Αλαδεπηήξα Sew Eurodrive/RF 302 DT 63 
K4 

RMX-4L 0.12 

1
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

CAROUSEL 
   

Δπηθαλεηαθφο Αεξηζηήξαο Landustrie/Landy 260 F ΜΑΣ-1L 55 

Δπηθαλεηαθφο Αεξηζηήξαο Landustrie/Landy 260 F ΜΑΣ-2L 55 

Τπνβξχρηνο Αλαδεπηήξαο-
Πξνσζεηήξαο Ρνήο 

Flygt/4430.010 MAG-2L 3.1 

Μεραληθφο Τπεξρεηιηζηήο Auma ΜΡΑΑ-3L 0.18 

2
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

CAROUSEL  
   

Δπηθαλεηαθφο Αεξηζηήξαο  Landustrie/Landy 260 F ΜΑΣ-4L 55 

Δπηθαλεηαθφο Αεξηζηήξαο Landustrie/Landy 260 F ΜΑΣ-5L 55 

Τπνβξχρηνο Αλαδεπηήξαο-
Πξνσζεηήξαο Ρνήο 

Flygt/4430.010 MAG-3L 3.1 

Μεραληθφο Τπεξρεηιηζηήο Auma/SA 075-GO ΜΡΑΑ-4L 0.18 

1
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ 

Γέθπξα Γεμακελήο (Κίλεζε) Brevini 
Lombarda 

MSCR-1L 0.37 

2
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ   

Γέθπξα Γεμακελήο (Κίλεζε) Brevini 
Lombarda 

MSCR-2K 0.37 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 1

εο
 

ΓΓΚ 

   

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία  

Flygt/CP 3127 LT 180 ΜΡ-6L 5.9 

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία 

Flygt/CP 3127 LT 180 ΜΡ-7L 5.9 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 2

εο
 

ΓΓΚ 

   

Αληιία Αλαθπθινθνξίαο 
Ηιχνο 

Flygt/CP 3127 LT 180 ΜΡ-8L 5.9 

Αληιία Αλαθπθινθνξίαο 
Ηιχνο 

Flygt/CP 3127 LT 180 ΜΡ-9L 5.9 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΥΛΧΡΗΧΖ    
Δνζνκεηξηθή Αληιία Μεκβξάλεο, 
Ρπζκηδόκελεο Δηαδξνκήο (Χιωξίνπ) 

OBL/MRB 74 P Vs Z4 ΜΡ-12L 0.26 

Δνζνκεηξηθή Αληιία Μεκβξάλεο, 
Ρπζκηδόκελεο Δηαδξνκήο (Χιωξίνπ 

OBL/MRB 74 P Vs Z4 ΜΡ-13L 0.26 

Υπνβξύρηα Φπγνθεληξηθή Αληιία 
Νεξνύ Αθπδάηωζεο 

Flygt/CP 3085 HT 181 ΜΡ-14L 2.4 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΥΤΝΖ    
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Ξέζηξν Παρπληή (Κίλεζε) Brevini 
Lombarda 

ΜΣΚ-1L 0.37 

ΑΦΤΓΑΣΧΖ    
TΠ ΔΜΟ  ? 

Σαηληνθηιηξφπξεζα (θνηλή) Andritz/VS 20 ΜΝΡ-1L 1.5 

Αλαδεπηήξαο Γνρείνπ 
Κξνθίδσζεο (θνηλφ) 

 MBU-1L 1.1 

Αληιία Ηιχνο απφ Παρπληή PCM/MV 45 I5 ΜΡ-16L 4 

Αληιία Ηιχνο απφ Παρπληή 
(θνηλή) 

PCM/MV 45 I5 ΜΡ-17C 4 

Μνλάδα Παξαζθεπήο Δηαιύκαηνο 
Πνιπειεθηξνιύηε (θνηλή) 

Andritz  QPE-1C 1.10 (=0.37x3) 

Κνριηωηή Θεηηθήο Εθηόπηζεο Αληιία 
Δ/ηνο Πνιπειεθηξνιύηε 

PCM/MV 2200 F4 ΜΡ-18L 0.55 

Κνριηωηή Θεηηθήο Εθηόπηζεο Αληιία 
Δ/ηνο Πνιπειεθηξνιύηε (θνηλή) 

PCM/MV 2200 F4 ΜΡ-19C 0.55 

Κνριίαο Αθπδαησκέλεο 
Ηιχνο-Οξηδφληηνο (θνηλφο) 

Sew Eusocome/FAF 40 DT 80 
K 4 

MCL-2L 0.55 

Κνριίαο Αθπδαησκέλεο 
Ηιχνο-Κεθιηκέλνο (θνηλφο) 

Sew Eusocome/FAF 40 DT 80 
N 4 

MCL-3L 0.55 

Πνιπβάζκηα Φπγνθεληξηθή  
Αληιία Πιύζεο Πξέζαο 

Grundfos/CR 16-60 ΜΡ-20L 5.5 

Πνιπβάζκηα Φπγνθεληξηθή  Αληιία 
Πιύζεο Πξέζαο (θνηλή) 

Grundfos/CR 16-60 ΜΡ-21C 5.5 

Αεξνζπκπηεζηήο Toros MKR-4L 1.5 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΣΡΑΓΓΗΓΗΧΝ 

   

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία (θνηλή) 

Flygt/CP 3102 MT 180 ΜΡ-28C 3.1 

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία (θνηλή) 

Flygt/CP 3102 MT 180 MP-29C 3.1 

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία (θνηλή) 

Flygt/CP 3102 MT 180 MP-30C 3.1 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΔΚΚΔΝΧΖ 

   

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία (θνηλή) 

Flygt/CP 3127 MT 180 MP-31C 5.9 

Τπνβξχρηα Φπγνθεληξηθή 
Αληιία (θνηλή) 

Flygt/CP 3127 MT 180 MP-32C 5.9 

ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΓΟΥΖ 
ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΧΝ 

 

 

 
2.       ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΘΔΖ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΤΥΠΟΣ ΚΧΓΗΚΟ  
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΥΑΡΧΖ     
ξγαλν Μέηξεζεο 
Γηαθνξηθήο ηάζκεο  

Endress+Hauser/FMU 
862 

DH-1L  

(Ζι/ηε Δζράξα) 

ΔΞΑΜΜΧΖ-
ΑΠΟΛΗΠΑΝΖ 
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Γηάηαμε Μέηξεζεο Παξνρήο 
Δηζεξρνκέλσλ  

Endress+Hauser/FMU 
861 

FIT-1L  

Λπκάησλ (Αλνηθηνχ Αγσγνχ) 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΠΔΡΗΔΗΑ 

   

Ρνφκεηξν Πεξίζζεηαο 
Ηιχνο (Ηιεθηνκαγλεηηθνύ ηύπνπ) 

Turbo Werk/MG 711/E FIT-8L  

1
ε 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
CAROUSEL 

   

χζηεκα Μέηξεζεο 
Γηαιπκέλνπ Ομπγφλνπ 

Endress+Hauser/liquisys COM 
220 

ΑIT-1L  

χζηεκα Μέηξεζεο 
Γηαιπκέλνπ Ομπγφλνπ 

Endress+Hauser/liquisys COM 
220 

ΑIT-2L  

ύζηεκα Απηόκαηεο Πιύζεο 
Αηζζεηεξίνπ 

Endress+Hauser/chemoclean cyr 
20 

 Σεκ. 2 

Δηαιπκέλνπ Ομπγόλνπ 

2
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

CAROUSEL  
   

χζηεκα Μέηξεζεο 
Γηαιπκέλνπ Ομπγφλνπ 

Endress+Hauser/Liquisys COM 
220 

ΑIT-3L  

χζηεκα Μέηξεζεο 
Γηαιπκέλνπ Ομπγφλνπ 

Endress+Hauser/Liquisys COM 
220 

ΑIT-4L  

ύζηεκα Απηόκαηεο Πιύζεο 
Αηζζεηεξίνπ 

Endress+Hauser/chemoclean cyr 
20 

 Σεκ. 2 

Δηαιπκέλνπ Ομπγόλνπ 

1
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ 

Ρνφκεηξν Αλαθπθινθνξίαο 
Ηιχνο (Ηιεθηνκαγλεηηθνύ ηύπνπ) 

Turbo Werk/MG 711/E FIT-5L  

2
ε
 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ 

Ρνφκεηξν Αλαθπθινθνξίαο 
Ηιχνο (Ηιεθηνκαγλεηηθνύ ηύπνπ) 

Turbo Werk/MG 711/E FIT-6L  

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΥΛΧΡΗΧΖ    
χζηεκα Μέηξεζεο 
Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ 

Endress+Hauser/mycom CCM 
151 

ΑΗΣ-11L  

Γηάηαμε Μέηξεζεο Παξνρήο 
Δμεξρφκελσλ  

Endress+Hauser/FMU 
861 

FIT-2L  

Λπκάησλ (Αλνηθηνχ Αγσγνχ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

υςτήματα επεξεργαςίασ λυμάτων[14] 

 

 υςτήματα τφπου Ενεργοφ Ιλφοσ 
 

Σα ςυςτιματα τφπου Ενεργοφ Ιλφοσ διαφοροποιοφνται  με βάςθ: 

 

1. Σθν διαμόρφωςθ 
 Εμβολικισ ροισ (ςυμβατικό ι κλαςςικό) 
 Βθματικισ τροφοδότθςθσ 
 Πλιρουσ ανάμιξθσ 
 Επαφισ-ςτακεροποίθςθσ 
 Ενεργοφ Ιλφοσ με επιλογζα 
 

2. Σον αεριςμό 
 υμβατικό 
 Με ςταδιακά μειοφμενο αεριςμό 
 Με κακαρό οξυγόνο 
 

3. Σθν οργανικι φόρτιςθ 
 υμβατικό 
 Σροποποιθμζνου αεριςμοφ 
 Σαχφρρυκμο 
 Παρατεταμζνου αεριςμοφ 
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